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ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนักกฬีายงิธนู ทมีชาตไิทย 
 

มานสั  ก าเหนิด* 
 

บทคดัย่อ 
          การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความวติกกงัวลตาม

สถานการณ์ของนกักีฬาระหวา่งก่อนและหลงัการแข่งขนัของนกักีฬายงิธนู ประชากรในการวิจยั

คร้ังน้ี 18 คน ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนกัยงิธนูเพศชาย 10 คน โดยใช้

แบบทดสอบความวิตกกงัวลตามสถานการณ์ (ฉบบัปรับปรุง) (Revised Competitive State 

Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีมาไดม้าวิเคราะห์

โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยั ระดบัของความวติกกงัวลตาม

สถานการณ์ทั้ง 3 ดา้น ของนกักีฬายงิธนูท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา พบวา่  

1.ก่อนการแข่งขนักีฬายงิธนู มีความวติกกงัวลทางกายอยูใ่นระดบัต ่า X̅= 16.70ความ
วติกกงัวลทางจิตปานกลาง X ̅ = 17.42และความเช่ือมัน่ในตนเอง 
X ̅ =26.60อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย S.D= .74และ.62, .26ตามล าดบั 

2.หลงัการแข่งขนั นกักีฬายงิธนู มีความวติกกงัวลทางกายอยูใ่นระดบัต ่า  X̅  = 12.60

ความวติกกงัวลทางจิตอยูใ่นระดบัต ่า X̅  = 15.68และความเช่ือมัน่ในตนเอง X̅  = 28.75อยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย S.D = .48และ .53, .47ตามล าดบั 

              3.การเปรียบเทียบระดบัของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬายงิธนูท่ีเขา้ร่วม

การแข่งขนัทั้งก่อนและหลงัการแข่งขนั โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการเล่นกีฬา ยิงธนู 

พบวา่ความวติกกงัวลัทางกาย ความวติกทางจิตและความเช่ือมัน่ในตนเองก่อนและหลงัการ

แข่งขนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี.05  

 

 

* นกัศึกษาระดบับณัทิตศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา 
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ค าส าคญั  

ความวติกกงัวล,ความเช่ือมัน่ในตนเอง,นกักีฬายงิธนู 

 บทน า 

              การด าเนินวิถีชีวิตในปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยการแข่งขนัซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหบุ้คคลใน
สงัคมมีความวติกกงัวลสูง โดยยคุปัจจุบนัซ่ึงเป็นการแข่งขนัท่ีท าใหน้กักีฬามีความวติกกงัวลได้
เช่นเดียวกนั และมีผลต่อการเล่นของนกักีฬา ทั้งน้ีระดบัของความวติกกงัวลจะมากหรือนอ้ย
ข้ึนอยูก่บัระดบัการแข่งขนั เช่นการแข่งขนัระดบัประเทศ นกักีฬามีความวติกกงัวลมากกวา่การ
แข่งขนัระดบัภายในประเทศ มอริส และ ซมัเมอร์ (Morris & Summer, 2004อา้งถึงใน ธิรตา ภา
สะวณิช,2559) อธิบายวา่ ความวติกกงัวล หมายถึง สภาพอารมณ์ท่ีไม่พ่ึงประสงค ์ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยความเขา้ใจในสถานการณ์ ความตึงเครียด ความกงัวล และอาจถึงชั้นควบคุมอารมณ์ไม่
อยู ่ซ่ึงแน่นอนนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัต่างกมี็การฝึกซอ้ม มาเป็นอยา่งดีเพ่ือหวงัท่ีจะไดรั้บ
ชยัชนะในการแข่งขนั และอาจจะเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะไดก้า้วไปสู่ ตวัแทนในระดบัประเทศต่อ 
ดงันั้นนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนันั้นกจ็ะเตม็ไปดว้ยความวติกกงัวลมากมายทั้งจาก ตวันกักีฬา
เองและจากสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัเอง ความวติกกงัวลอาจจะส่งผลกระทบ ต่อตวั
นกักีฬาทั้งทางบวกและทางลบทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะจิตใจระดบัความวติกกงัวลของตวันกักีฬา
เอง กล่าวคือ ถา้นกักีฬาไม่มีความวติกกงัวลเลย หรือ มีความวติกกงัวลแค่พอดีกจ็ะช่วยให้
นกักีฬาไดแ้สดงความสามารถทางการกีฬาออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่ถา้หากนกักีฬามีความวติก
กงัวลมากเกินไปหรือต ่าเกินไปกอ็าจจะท าใหน้กักีฬาแสดงความสามารถท่ีลดต ่าลงคือ แสดง
ความสามารถไดไ้ม่เหมือนกบัท่ีเคยฝึกซอ้มมา 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

               1. เพ่ือศึกษาระดบัของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั 
               2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาทั้งก่อนและหลงัการแข่งขนั  

 

สมมติฐานของการวจิยั 

 ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬายงิธนูในการแข่งขนั ทั้งก่อนและหลงั

การแข่งขนัแตกต่างกนั 

 

ข้อจ ากดัของการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไม่สามารถควบคุมการรับประทานอาหาร การพกัผอ่น การบาดเจบ็ 
ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ในกิจวตัรประจ าวนัของผูเ้ขา้ร่วมทดลองได ้  
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคอื    

                 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกักีฬายงิธนูทีมชาติไทยท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั 
กีฬา รวมทั้งส้ิน 18 คน  
                 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช่ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนกั
ยงิธนูเพศชาย 10 คนไดม้าโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposively Selected)  
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ตวัแปรท่ีศึกษา                                                                                                                                                                     

1.ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ ก่อนและหลงัการแข่งขนั 
2.ตวัแปรตามคือ ความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬา แบ่งไดอ้อกมาเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
   2.1 ความวติกกงัวลทางกาย 

 2.2 ความวติกกงัวลทางจิต 
 2.2ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

          ในคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ (ฉบบัปรับปรุง)  
 (Revised Competitive Sport Anxiety Inventory - 2(CSAI - 2R) (Cox, R.H.,Martens, M.P., &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Russell, 2003) ของมาเตนส์ (Martens) แปลเป็นภาษาไทยโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ ซ่ึง          
แบบทดสอบแบ่งออกได2้ ส่วน ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลส่วนตวัของนกักีฬา  
2. แบบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ทั้งหมดมี 17ขอ้ แบ่งออกไดด้งัน้ี                       

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. ศึกษารายละเอียดแบบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของ
กลุ่มตวัอยา่ง และสถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินงานเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและ
ท าความเขา้ใจกบัผูช่้วยเกบ็รวบรวมขอ้มูลใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั  
2. ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดว้ยการแบบทดสอบถามดว้ยตนเอง  
3. ท าการรวบรวมแบบทดสอบดว้ยตนเอง  
4. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของแบบทดสอบเพ่ือน าไปรวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  



5 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของคะแนนความวติกกงัวลตาม 
สถานการณ์ทั้ง 3 ดา้นของนกักีฬายงิธนูทีมชาติไทยท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา คือ ความวิตก
กงัวลทางกาย ความวติกกงัวลทางจิต และความ เช่ือมัน่ในตนเอง  

 
ผลการวจิยั 

ผลของการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความวติกกงัวลของนกักีฬา  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ก่อนการ
แข่งขนัของนกักีฬายงิธนู 

รายการ n X ̅ S.D ระดบั 
ความวติกกงัวลทางกาย 10 16.70 .74 ต ่า 
ความวติกกงัวลทางจิต 10 17.42 .62 ต ่า 
ความเช่ือมัน่ในตวัเอง 10 26.60 .26 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ก่อนการแข่งขนักีฬายงิธนู มีความวติกกงัวลทางกายอยูใ่นระดบัต ่า 
X ̅= 16.70ความวติกกงัวลทางจิตปานกลาง X ̅ = 17.42และความเช่ือมัน่ในตนเอง 
X ̅ =26.60อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย S.D= .74และ.62, .26ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความวติกกงัวลของนกักีฬายงิธนูหลงั
การแข่งขนั 

รายการ n X̅  S.D ระดบั 
ความวติกกงัวลทางกาย 10 12.60 .48 ต ่า 
ความวติกกงัวลทางจิต 10 15.68 .53 ต ่า 
ความเช่ือมัน่ในตวัเอง 10 28.75 .47 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่หลงัการแข่งขนั นกักีฬายงิธนู มีความวติกกงัวลทางกายอยูใ่นระดบั
ต ่า  X̅  = 12.60ความวติกกงัวลทางจิตอยูใ่นระดบัต ่า X̅  = 15.68และความเช่ือมัน่ในตนเอง X̅  = 
28.75อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย S.D = .48และ .53, .47ตามล าดบั 
 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบระดบัของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬายงิธนูท่ีเขา้ร่วม
การแข่งขนัทั้งก่อนและหลงัการแข่งขนั โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการเล่นกีฬายงิธนู 

 
รายการ 

 
n 

ก่อนการแข่งขนั หลงัการแข่งขนั  
t 

 

p X ̅  S.D X̅  S.D 

ความวติกกงัวลทาง
กาย 

10 16.70 .74 12.60 .48 9.87 .00* 

ความวติกกงัวลทางจิต 10 17.42 .62 15.68 .53 8.02 .00* 
ความเช่ือมัน่ในตวัเอง 10 26.60 .26 28.75 .47 -6.73 .00* 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
  
 จากตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบระดบัของความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬายงิ
ธนูท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งก่อนและหลงัการแข่งขนั โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการเล่น
กีฬายิงธนู พบวา่ความวติกกงัวลัทางกาย ความวติกทางจิตและความเช่ือมัน่ในตนเองก่อนและ
หลงัการแข่งขนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยท่ีความวติกกงัวลัทางกาย
และ ความวติกทางจิต ก่อนการแข่งขนัอยูใ่นระดบัสูงกวา่หลงัการแข่งขนั แต่ความเช่ือมัน่ใน
ตนเองก่อนการแข่งขนัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่หลงัการแข่งขนั 
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อภปิรายผล 

                  จากผลการวจิยัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬายงิธนูทีมชาติไทย 
1. ดา้นความวติกกงัวลทางกาย พบวา่ ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬา

ยงิธนูทีมชาติไทย โดยรวม มีความวติกกงัวลทางกาย อยูใ่นระดบัต ่า ทั้งน้ี ผูว้จิยัเห็นวา่นกักีฬา
ส่วนใหญ่มีความสามารถในการยงิธนูในระดบัดี ไดเ้ห็นวธีิการยงิธนูของนกักีฬายงิธนูทีมชาติ
ไทย มีความสามารถสูง จึงท าใหมี้ความวติกกงัวลต่อสถานการณ์ต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เสดและคณะ (Sade et al. 1990:211) ท่ีศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งความวติกกงัวล การ 
ควบคุมตนเองและความสามารถในการยงิปืนยาว พบวา่ ความวติกกงัวลตามสถานการณ์มีผลต่อ 
ความสามารถในการยงิปืน กล่าวคือ นกักีฬายงิปืนระดบัดี จะมีความวติกกงัวลต่อสถานการณ์ต ่า 
แต่ ในรอบของการแข่งขนัท่ีต่างสถานการณ์กนั ยอ่มมีผลต่อความวติกกงัวลต่อนกักีฬาดว้ย
เช่นกนั อนั เน่ืองมาจากการไดพ้บกบัส่ิงเร้าท่ีเปล่ียนไป ไม่วา่จะเป็นตวันกักีฬา หรือผูต้ดัสิน 
หรือผูช้ม อาจท าให้ ความวติกกงัวลของนกักีฬาเปล่ียนไป ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนกักีฬาทุกคนอยาก
ชนะเลิศกนัทุกคนแต่มีปัจจยัต่างๆ รอบดา้นท่ีมีอิทธิผลต่อ นกักีฬา เช่น ทีมผูร่้วมเขา้แข่งขนัท่ีมี
สถิติดีกวา่ ความรู้สึกกลวัแพ ้กลวัผูค้น กลวัคนดูจะผดิหวงักลวัจะแสดงความสามารถไม่เท่า
สถิติเดิม ขาดความมัน่ใจในตนเอง ประมาทคู่ต่อสู้ หรือกลวัศกัด์ิศรี แชมป์เก่า อาการความวติก
กงัวลทางกายจะสงัเกตเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดในตอนช่วงการแข่งขนั เช่น อาการสัน่ อาการตึง
เครียดของกลา้มเน้ือ ความรู้สึกกระอกักระอ่วน ซ่ึงเป็นผลท าใหน้กักีฬาไม่ สามารถแสดง
ศกัยภาพทางการแข่งขนัออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เรนเนย ์และคนัน่ิง
แฮม (Rainey and Cunningham. 1988: 98-103) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความวติกกงัวลในการ แข่งขนั
ของนกักีฬาถูกวพิากษว์จิารณ์ จากผูอ่ื้น มีความสมัพนัธ์กบัความวติกกงัวลในการแข่งขนั 
นอกจากน้ียงัเป็นไปตามทฤษฎีอกัษรยคูว  ่า ( Verted-U Theory) ของ มาร์เตนส์ (Martens. 1982: 
121)โดยหลกัทฤษฎีน้ีกล่าววา่ การเพ่ิม ระดบัความวติกกงัวลมีความสมัพนัธ์กบัระดบั
ความสามารถของนกักีฬา คือ เม่ือความวติกกงัวล เพ่ิมข้ึนความสามารถของนกักีฬากเ็พ่ิมข้ึน
ดว้ย เม่ือความวติกกงัวลเพ่ิมข้ึนถึงจุดท่ีพอเหมาะ ระดบั ความสามารถของนกักีฬากจ็ะเพ่ิมข้ึนถึง
จุดสูงสุด แต่ถา้ระดบัความวติกกงัวลเพ่ิมข้ึนไปกวา่จุดท่ี พอเหมาะแลว้ ระดบัความสามารถของ 
นกักีฬาจะลดลงไปเร่ือยๆ และอาจลดลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงัท่ี มาร์เตนส์ (Martens. 1976: 96) ได้
กล่าวไวว้า่ ความเครียดทางกาย คือความรู้สึกของร่างกายท่ีเกิด การตอบสนองของร่างกาย 
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ภายใตค้วามต่ืนตวั ความเครียดในลกัษณะน้ีจะเฉพาะเจาะจงต่ออาการ ต่างๆ ทางดา้นร่างกาย
และความเครียดทางกาย มกัเกิดจากส่ิงเร้าของส่ิงแวดลอ้ม และจากสภาพ อารมณ์ของบุคคล
นั้นๆ ลกัษณะของการเกิดความเครียดจะเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ คือก่อนท่ีจะเขา้สู่ การแข่งขนัและ
จะค่อยๆ ลดระดบัลงจากการแข่งขนัไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ ซ่ึงหมายถึงการท่ีนกักีฬามีความ กดดนัอนั
เน่ืองมาจากการแข่งขนักบัคู่ต่อสู้ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่กอ็าจจะเป็นได  ้ 

2. ดา้นความวติกกงัวลทางจิต พบวา่ ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬา 
โดยรวม มีความวติกกงัวลทางจิต อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีผูว้จิยัเห็นวา่นกักีฬายงิธนูในแต่คน 
มีประสบการณ์จากการฝึกซอ้มและการแข่งขนัหลายคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเรนเนย ์
และคนัน่ิงแฮม (Rainey and Cunning. 1988: 98-103) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความวติกกงัวลในการ 
แข่งขนัของนกักีฬาในระดบัมหาวทิยาลยั พบวา่ ผลการแข่งขนัท่ีฝานมาและความพึงพอใจใน 
ประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อความวติกกงัวลในการแข่งขนั จากการมีประสบการณ์ดงักล่าวจึง
ท าให ้นกักีฬายงิธนูมีความวติกกงัวลอยูใ่นระดบัต ่าประกอบกบันกักีฬาแต่ละคนไดมี้โอกาส
ฝึกซอ้มใน สนามจริงท่ีใชใ้นการแข่งขนัคร้ังน้ีจึงอาจท าใหค้วามวติกกงัวลตามสถานการณ์ลดลง
เน่ืองจาก ไดส้ร้างความคุน้เคยกบัสถานท่ีแข่งขนัไปแลว้ ดงัท่ี สมบติั กาญจนกิจ; และสมหญิง 
จนัทรุไทย (2541: 82)ไดก้ล่าวไวว้า่ สภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าใหน้กักีฬาเกิดความวติก
กงัวล เช่น คนดูในสนาม สภาพของสนามดีหรือไม่ปลอดภยั หรือไม่คุน้เคยในการแข่งขนั 
สนามหรืออุปกรณ์ท่ี ใชใ้นการแข่งขนัในสภาพแบบน้ีนกักีฬาจะมีความวติกกงัวลภายในจิตใจ
และมีผลต่อการแข่งขนัได ้ 

3.ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง พบวา่ ระดบัความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬายงิ
ธนู โดยรวม มีความเช่ือมัน่ในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีผูว้จิยัเห็นวา่กีฬายงิธนู ตอ้งใช้
ความสามารถทางทกัษะอยา่งมากเพ่ือใหมี้สมาธิในการแข่งขนัในการบงัคบัไม่ใหเ้กิดการ
เคล่ือนท่ี กีฬาธนูเป็นกีฬาท่ีพฒันาใหเ้กิดทกัษะต่างๆ อยา่งมาก ตอ้งมีสมาธิในการแข่งขนัตลอด 
จึงอาจส่งผลต่อนกักีฬา ท าใหเ้กิดความรู้สึกตึงเครียด กดดนั กลวัวา่จะท าไดไ้ม่เตม็ท่ี กลวัวา่จะ
ไม่บรรลุ ตามเป้าหมายท่ีวางไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั ทดัโก (Tutko. 1971: 932-933) ท่ีไดศึ้กษาผล
ของความ วติกกงัวล ซ่ึงเป็นการวดัความวติกกงัวลในการปฏิบติังานของนกักีฬาแสดงใหเ้ห็นวา่ 
การตดัสินใจของนกักีฬาท่ีรู้สึกวา่มีความวติกกงัวลจะขยายไปถึงเร่ืองการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
ตวัอยา่งเช่น นกักีฬาผูซ่ึ้งไม่มีความวติกกงัวลเก่ียวกบั ผลได ้และ ผลเสีย ของการแข่งขนัมากนกั 
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จะมีความเอาใจใส่และเช่ือฟังฝึกสอนไดดี้ ในทางตรงกนัขา้มถา้นกักีฬามุ่งในผลได ้ผลเสีย ของ
การแข่งขนักจ็ะกลายเป็นผูท่ี้มีความวติกกงัวลสูงและส่ิงน้ีจะไม่รบกวนการเรียนรู้ของเขาดว้ย 
ทดัโก (Tutko) ไดแ้นะน าวา่นกักีฬาควรรักษาระดบัของความวติกกงัวลใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง
เพื่อ จะท าใหเ้ป็นผูป้ฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความวติกกงัวลตามสถานการณ์ของนกักีฬาฟตุบอลท่ีเขา้ร่วม 
การแข่งขนักีฬา พบวา่ความวติกกงัวลก่อนการแข่งขนัและหลงัการแข่งขนัความวติกกงัวลทั้ง 3 
ดา้นมีแตกต่างกนั จึงมีผลใหค้วามวติกกงัวลทั้งก่อนการแข่งขนัและหลงัการแข่งขนัมีแตกต่าง
กนั ไดส้รุปการวจิยัวา่ ความวติกกงัวลท่ีจะมีต่อการเรียนรู้ยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆ เช่น 
ความเขม้ของส่ิงเร้า ความยากง่ายหรือสลบัซบัซอ้นของส่ิงท่ีเรียน ความสามารถในการปรับตวั
ของ ผูเ้รียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์หรืองานท่ีเรียนรู้ เป็นผลท าใหน้กักีฬามีความวติกกงัวลทั้งก่อน
การแข่งขนัและหลกัการแข่งขนัมีแตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีส่ิงหน่ึงท่ีผูว้จิยัพบ คือ การตอบแบบทดสอบของนกักีฬา ใน
บางคร้ังนกักีฬาจะใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี แต่นกักีฬาบางส่วน ใหค้วามร่วมมือค่อยขา้งนอ้ย 
ดงันั้นในการใชแ้บบทดสอบในการเกบ็ร่วมรวมขอ้มูลควรมีการเสริมแรงจูงใจในการตอบ
แบบทดสอบ ใหก้บันกักีฬา โดยใหผู้จ้ดัการทีมผูฝึ้กสอน นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ควรศึกษาขอ้มูลคร้ังน้ีเพ่ือจดัวางแผนและด าเนินการพฒันาใหน้กักีฬาเจริญกา้วหนา้ต่อไป 
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