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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาความวิตกกังวลตามสถานการณ?ของนักกีฬาฟุตบอล
สมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก พรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิช่ัน 2 กลุQมตัวอยQางท่ีใชUในการวิจัยคร้ัง
น้ี ไดUแกQ นักกีฬาฟุตบอลท่ีเขUาการแขQงขัน แบงค็อก พรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิช่ัน 2 จํานวน 190 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ? (MCSAI-2R) ฉบับ
ปรับปรุง โดยนําขUอมูลท่ีไดUมาวิเคราะห?โดยใชUสถิติ คQาเฉลี่ย และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวQา ระดับความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความเช่ือม่ันใน
ตนเอง กQอนการแขQงขันของกลุQมตัวอยQางนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก 
พรีเมียร? 2019 ดิวิช่ัน 2 มีความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวล และความเช่ือม่ันในตนเอง อยูQใน
ระดับปานกลาง (คQาเฉลี่ย ±สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ  20.17 ± 0.36, 23.92 ± 0.17, และ 
27.98 ± 0.14 ตามลําดับ)  
 
คําสําคญั: ความวิตกกังวลตามสถานการณ?, ฟุตบอล 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study the level of state anxiety of amateur 

football athletes before games In The Football Bangkok Premier Amateur League 
2019 Division 2. Subjects were 190 amateur men Football Players participated in The 
Football Bangkok Premier League 2019 Division 2. Data collection tool was Modified 
Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 (MCSAI-2R). Data collection was 
analyze in percentage, mean, and standard deviation. 
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 The research results as follows cognitive anxiety, somatic anxiety and self 
confidence of subjects in this study were in the middle level (mean = 20.17 ± 0.36, 
23.92 ± 0.17, and 27.98 ± 0.14 respectively)  
 
Keyword: state anxiety, football 
 
บทนํา 
 การแขQงขันกีฬาในระดับตQางๆ ต้ังแตQระดับสมัครเลQนจนถึงในระดับชาติ หรือระดับอาชีพท่ีมี
การจัดการแขQงขันโดยท่ัวไป องค?ความรูUวิทยาศาสตร?การกีฬาไดUมีการพัฒนาอยQางตQอเน่ือง โดยใชU
ความรูUแขนงตQางๆ ท่ีมีการศึกษา คUนควUา มาทําการพัฒนาและนําไปใชUกับตัวนักกีฬาเพ่ือใหUนักกีฬา
แสดงความสามารถทางการแขQงขันกีฬาออกมาไดUอยQางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาอยQาง
ตQอเน่ือง เพ่ือเป¡าหมายท่ีสําคัญของนักกีฬาในดUานความสําเร็จ และชัยชนะ โดยในป~จจุบันการนําองค?
ความรูUทางดUานวิทยาศาสตร?มาใชUประยุกต?เขUากับการกีฬาเพ่ือใหUนักกีฬาพัฒนาศักยภาพตนเองใหUข้ึน
ไปในระดับท่ีสูงท่ีสุดเป[นสิ่งท่ีนิยมกันอยQางแพรQหลาย โดยสิ่งท่ีผูUฝTกสอนทุกคนหรือผูUท่ีมีสQวนเก่ียวขUอง
กับนักกีฬาใหUความสําคัญเป[นอันดับแรกคือดUานสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ซึ่งแสดงออกทางการ
แสดงความสามารถทักษะกีฬาออกมาทางรQางกาย แตQการท่ีนักกีฬาจะประสบความสําเร็จในการ
แขQงขันไดU น้ันไมQไดUอาศัยแตQความสามารถทางดUานรQางกายเพียงอยQางเดียว แตQจะตUองอาศัย
องค?ประกอบโดยรวมหรือควบคูQท้ังทางดUานรQางกาย ทางจิตใจ และทางสิ่งแวดลUอมในขณะแขQงขัน
เพ่ือใหUนักกีฬาเกิดความสําเร็จ โดยองค?ประกอบทางจิตใจจะสQงผลตQอการประสบความสําเร็จในการ
แขQงขันของตัวนักกีฬา โดยจะเป[นสิ่งท่ีสนับสนุนความสามารถทางกายหรือทางทักษะกีฬาใหUนักกีฬา
แสดงความสามารถออกมาไดUอยQางเต็มท่ีและมีความสําคัญไมQไดUนUอยไปกวQาองค?ประกอบทางดUาน
รQางกาย และองค?ประกอบทางสิ่งแวดลUอม โดยสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬาน้ันนักกีฬาสามารถ
ฝTกและพัฒนาไปไดUสูงสุด และมีการแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ?การแขQงขันไดUนUอยมาก ซึ่งตรงกัน
ขUามกับสมรรถภาพทางจิตท่ีสามารถแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ?ไดUมากกวQา (สืบสาย บุญวีรบุตร, 
2541 และ กรมพลศึกษา กระทรวงการทQองเท่ียวและกีฬา, 2556) หากองค?ประกอบทางจิตใจของ
นักกีฬาถูกรบกวน หรือมีอะไรบางอยQางท่ีมาทําใหUสภาพจิตใจไมQพรUอม อาจทําใหUนักกีฬาแสดง
ความสามารถออกมาไดUไมQดี หรือไมQประสบความสําเร็จในการแขQงขันไดU ยกตัวอยQางเชQน ความคิด 
ความกังวลท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะอยQางย่ิงกQอนการแขQงขันอาจสQงผลตQอความสําเร็จของนักกีฬาไดU  
 ในขณะแขQงขันกีฬา ความคิดหรืออาการไมQพึงประสงค?จากการท่ีนักกีฬามีความรูUสึกหวาดกลัว 
ความกระวนกระวายใจตQอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน ความคิดวQาตนจะลUมเหลว จากคาดเดาเหตุการณ?ไปลQวงหนUา 
หรือคิดไปเองวQาไมQสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จตามท่ีตัวเองต้ังใจไวUไดU และมักแสดงอาการออกมา
ทางดUานรQางกาย เชQน กลUามเน้ือตึงตัว การแสดงทักษะทางการกีฬาผิดแปลกจากเดิม และอาการ
ทางดUานจิตใจ เกิดความกลัว ขาดสมาธิท่ีจะจดจQออยูQภายในเกมส?การแขQงขัน หรือขาดความเช่ือม่ันใน
ตนเอง สิ่งน้ันเรามักจะเรียกวQา ความวิตกกังวล (สมบัติ กาญจนกิจ และ สมหญิง จันทรุไทย, 2542,  
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สุพัชรินทร? ปานอุทัย, 2550 และ สมชาย  คันโททอง, 2554) โดยอาการดังกลQาวมักจะเกิดข้ึนกQอนการ
แขQงขันกีฬาท่ีมีความสําคัญ และมีความคาดหวังกับผลการแขQงขันน้ันสูง และหากในขณะแขQงขัน 
นักกีฬามีอาการดังกลQาวเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในทางลบโดยตรงตQอการแสดงความสามารถของนักกีฬา 
ซึ่งเราเรียกความวิตกกังวลน้ันวQาเป[นความวิตกกังวลตามสถานการณ? ซึ่งเกิดข้ึนไดUโดยทันทีทันใด หรือ
เกิดในเวลาชQวงกQอนหรือระหวQางการแขQงขัน จากความคิดคาดการสถานการณ?น้ันๆ ไปลQวงหนUาและเกิด
การตอบสนองโดยจะแสดงออกทางดUานรQางกายและจิตใจ โดยเฉพาะในนักกีฬาท่ีทําการแขQงขันใน
ระดับสมัครเลQน ท่ีไมQไดUมีการฝTกซUอมกีฬาหรือสภาพรQางกายอยQางเป[นประจํา 
 การแขQงขันกีฬาฟุตบอลเป[นอีกหน่ึงกีฬาท่ีไดUรับความนิยมท้ังในประเทศไทยและตQางประเทศ
เป[นจํานวนมาก โดยไดUมีการจัดการแขQงขันกีฬาท้ังในระดับนักเรียน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และใน
ระดับอาชีพข้ึนในอยQางแพรQหลายในประเทศไทย ในป~จจุบันจะเห็นไดUวQามีการจัดการแขQงขันฟุตบอลตาม
พ้ืนท่ีตQาง ๆ อยQางเป[นจํานวนมาก โดยนักกีฬาสQวนใหญQเป[นนักกีฬาสมัครเลQน ซึ่งนักกีฬาท่ีลงทําการ
แขQงขันเป[นนักกีฬาท่ีเคยฝTกกีฬาฟุตบอล ช่ืนชอบในกีฬาฟุตบอล และทําการแขQงขันฟุตบอลเป[นงาน
อดิเรก โดยนักกีฬาสมัครเลQนท่ีลงทําการแขQงขันในรายการท่ัวไปตQาง ๆ ไมQไดUมีการฝTกซUอมทักษะกีฬา
ฟุตบอลหรือสมรรถภาพทางกายอยQางเป[นประจําเหมือนเชQนนักกีฬาในระดับสูงหรือระดับอาชีพ แตQสิ่งท่ี
มีคลUายกันนักกีฬามีความตUองการเขUาแขQงขันเพ่ือหวังเป[นผูUชนะเลิศการแขQงขัน มีความคาดหวังตQอผลการ
แขQงขันและไดUรับรางวัลจากการแขQงขัน ความคาดหวังเหลQาน้ี อาจทําใหUเกิดความวิตกกังวลตQอการ
แขQงขันกีฬาฟุตบอล โดยอาจเกิดข้ึนจากความกลัว กลัวท่ีจะพQายแพU หรือทําผลงานออกมาไดUไมQดี หรือ
กลัวท่ีจะเกิดอาการบาดเจ็บจากการปะทะท่ีรุนแรง ดUวยเหตุน้ีทางผูUวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง
ความวิตกกังวลกQอนการแขQงขันของนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก พรีเมียร?ลีก 
2019 ดิวิช่ัน 2 ซึ่งเป[นตัวแทนการแขQงขันฟุตบอลในระดับสมัครเลQนท่ีไดUมีการจัดการแขQงขันข้ึน เพ่ือเป[น
ขUอมูลใหUผูUท่ีเก่ียวขUองกับตัวนักกีฬาและผูUฝTกสอนไดUทราบถึงระดับสภาวะจิตใจของนักกีฬาในระดับ
สมัครเลQนวQามีความแตกตQางทางสภาพจิตใจแตกตQางจากนักกีฬาท่ีมีการฝTกซUอมเป[นประจําหรือในระดับ
อาชีพหรือไมQ และนําขUอมูลท่ีไดUน้ันไปพัฒนานักกีฬาใหUสามารถควบคุมตนเองและแสดงความสามารถ
ออกมาไดUอยQางสูงสุดซึ่งจะสQงผลตQอการพัฒนานักกีฬาในระดับตQาง ๆ ตQอไป 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 เพ่ือศึกษาศึกษาความวิตกกังวลกQอนการแขQงขันของนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการ
แขQงขันรายการ แบงค็อก พรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิช่ัน 2 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูUวิจัยไดUรวบรวมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขUองเบ้ืองตUนเก่ียวขUองกับตัวแปรท่ีใชUใน
การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี ดังน้ี 
 ความวิตกกังวลตามสถานการณ?  (State Anxiety) เป[นความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนตาม
สถานการณ?ในเวลาเฉพาะ หรือเกิดจากการมีสิ่งหรือเร่ืองอันตรายมาเป[นตัวกระตุUน โดยความรุนแรง
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และระยะเวลาของอาการท่ีเกิดจากการกระตุUนจะแตกตQางกันในแตQละบุคคลข้ึนอยูQกับลักษณะ
เฉพาะตัวและประสบการณ?ของแตQละบุคคล และความมากนUอยของสิ่งเรUาตามสถานการณ? (สมบัติ  
กาญจนกิจ และ สมหญิง จันทรุไทย, 2542 และ สุพัชรินทร?  ปานอุทัย, 2553)  
 ทฤษฎีความวิตกกังวลท่ีมีตQอความสามารถในการเลQนกีฬา  (สมบัติ  กาญจนกิจ และ สมหญิง  
จันทรุไทย, 2542) ประกอบดUวย 
 1. ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) ระดับของความวิตกกังวลจะเป[นสัดสQวนโดยตรงกับระดับ
ความสามารถ 
 2. ทฤษฎี ยู-ควํ่า (Inverted-U Theory) ระดับของความวิตกกังวลในระดับท่ีเหมาะสม จะ
ทําใหUนักกีฬาแสดงความสามารถออกมาไดUอยQางเต็มความสามารถมากท่ีสุด 
 3. ทฤษฎีฮานินโซนของความเหมาะสม (Hanin’s Zone of Optimal Functioning: ZOF) 
เม่ือนักกีฬามีระดับความวิตกกังวลอยูQในระดับท่ีเหมาะสม การแสดงความสามารถของนักกีฬาจะทํา
ออกมาไดUอยQางเต็มท่ี 
 
การดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรท่ีใชUในงานวิจัย ไดUแกQ นักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก
พรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิช่ัน 2  จํานวน 360 คน นํามาสุQมกลุQมตัวอยQาง โดยกําหนดขนาดกลุQมตัวอยQาง
โดยตารางคํานวนขนาดของกลุQมตัวอยQางสําเร็จรูปของ Taro Yamane (เพ็ญแข แสงแกUว, 2541) ไดU
ขนาดของกลุQมตัวอยQาง 190 คน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กลุ�มตัวอย�าง 
นักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อกพรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิชั่น 2 

 จํานวน 190  คน 

ประชากร 
นักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อกพรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิชั่น 2 

 จํานวน 360 คน 

ตัวแปรอิสระ 

กลุQมตัวอยQางนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQน

ท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อกพรีเมียร?

ลีก 2019 ดิวิชั่น 2 

ตัวแปรตาม – ระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ? 

- ระดับความวิตกกังวลทางกาย 

- ระดับความวิตกกังวลทางจิตใจ 

- ระดับความเชื่อม่ันในตนเอง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูล    

 แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ? ประกอบดUวย 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขUอมูลท่ัวไป  
 ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถาณการณ? (Modified Revised Competitive 
State Anxiety Inventory-2: MCSAI-2R) ฉบับปรับปรุง ซึ่งประกอบดUวยขUอคําถามจํานวน 17 ขUอ 
ประกอบดUวยดUาน ความวิตกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) , ความวิตกกังวลทางจิต (Cognitive 
Anxiety) และความเช่ือม่ันในตนเอง (Self – Confidence)  เพ่ือนํามาใชUในการวิเคราะห?ขUอมูล ซึ่งมี
คQาความเช่ือม่ันดUานความวิตกกังวลทางกายเทQากับ  0.82 - 0.83, ดUานความวิตกกังวลทางจิต เทQากับ 
0.79 - 0.83 และดUานความเช่ือม่ันในตนเองเทQากับ 0.87-0.90 (สมชาย  คันโททอง, 2554) 
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข'อมูล  
 1.  ทําหนังสือบันทึกขUอความ เพ่ือออกหนังสือถึงผูUจัดการแขQงขันแบงค็อกพรีเมียร?ลีก 2019 
ดิวิช่ัน 2 เพ่ือขออนุญาตและขอความรQวมมือในการเก็บรวบรวมขUอมูล 
 2. ช้ีแจงวัตถุประสงค? รายละเอียด และวิธีการเก็บรวบรวมขUอมูลในการทําวิจัยใหUแกQกลุQม
ตัวอยQางทราบ พรUอมท้ังอธิบายถึงการยุติการทําแบบทดสอบไดUทันทีเม่ือกลุQมตัวอยQางมีความจําเป[นท่ี
ไมQสามารถทําแบบทดสอบไดU 
 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขUอมูลโดยใหUกลุQมตัวอยQางทําการกรอกขUอมูลในแบบทดสอบกQอน
การแขQงขันประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยตอบแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ?ดUวยตนเอง โดย
ใชUเวลาเฉลี่ยคนละประมาน 15 นาที 
 4. ตรวจสอบความถูกตUอง และความสมบูรณ?ของแบบทดสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห?ขUอมูล 
 
การวิเคราะห�ข'อมูล 
 การวิเคราะห?ขUอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีผูUวิจัยไดUวิเคราะห?ขUอมูลโดยใชUโปรแกรมคอมพิวเตอร?
สําเร็จรูปโดยมีสถิติที่ใชUดังตQอไปน้ี 
 1. นําขUอมูลท่ัวไปของกลุQมตัวอยQางมาแจกแจงความถ่ี และคQาเปอร?เซ็น 
 2. ทดสอบหาคQาสถิติพ้ืนฐาน ประกอบดUวยคQาเฉลี่ย (Mean) และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของคะแนนระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ?ของกลุQมตัวอยQาง ท้ัง 3 
ดUาน คือ ดUานความวิตกกังวลทางกาย ดUานความวิตกกังวลทางจิต และ ความเช่ือม่ันในตนเอง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวQา พบวQากลุQมตัวอยQางนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก
พรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิช่ัน 2 สQวนใหญQมีอายุเฉลี่ยอยูQท่ี 25 – 29 ป̂ (28.4%) รองลงมาคืออายุเฉลี่ย 30 
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– 34 ป̂ (24.7%) อายุเฉลี่ย อายุ 20 – 24 ป̂ (23.2%), อายุ 35 ป̂ข้ึนไป (12.6%) และ อายุเฉลี่ย 
อายุ 15 – 19 ป̂ (11.1%) 
 ดUานประสบการณ?ในการแขQงขันมีประสบการณ?ในการแขQงขันฟุตบอลสมัครเลQนมาแลUวสQวน
ใหญQมากกวQา 4 ป̂ จํานวน 72.6% และมีประสบการณ?ในการแขQงขันฟุตบอลสมัครเลQนมาแลUวสQวน
ใหญQนUอยกวQา 4 ป̂ จํานวน 27.4% 
 ระดับความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความเช่ือม่ันในตนเอง กQอนการ
แขQงขันของกลุQมตัวอยQางนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก พรีเมียร? 2019 ดิวิช่ัน 2 มี
ความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความเช่ือม่ันในตนเอง อยูQในระดับปานกลาง 
(คQาเฉลี่ย ±สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ  20.17 ± 0.36, 23.92 ± 0.17, และ 27.98 ± 0.14 
ตามลําดับ) 
 
อภิปรายผล 
 ความวิตกกังวลตามสถานการณ?สQวนใหญQมักเกิดข้ึนกQอน หรือระหวQางการแขQงขัน ระดับการ
เกิดความวิตกกังวลประเภทน้ีจะมีมากหรือนUอยข้ึนอยูQกับป~จจัยทางสถานการณ? เชQน สิ่งเรUาหรือ
สถานการณ?ท่ีกดดันท่ีพบเจอ หรือป~จจัยทางดUานลักษณะนิสัย เชQน ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวและ
ประสบการณ?ของแตQละบุคคล (สมบัติ กาญจนกิจ และ สมหญิง จันทรุไทย, 2542 และ กรมพลศึกษา 
กระทรวงการทQองเท่ียวและกีฬา, 2556) ซึ่งสามารถแสดงอาการออกมาไดUท้ังทางดUานรQางกายและ
จิตใจ จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวQาระดับความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความ
เช่ือม่ันในตนเอง กQอนการแขQงขันของกลุQมตัวอยQางนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบ
งค็อก พรีเมียร? 2019 ดิวิช่ัน 2 มีความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต อยูQในระดับปาน
กลาง เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาในนักกีฬาท่ีมีการฝTกซUอมเป[นประจําพบวQาสอดคลUองกับการศึกษา
ของ สมชาย คันโททอง (2554) ท่ีพบวQาระดับความวิตกกังวลทางกายและความวิตกกังวลทางจิตของ
นักกีฬายิมนาสติกชายและหญิงในการแขQงขันกีฬาแหQงชาติ คร้ังท่ี 39 อยูQในระดับปานกลาง และ
การศึกษาของ อุดมพร พวงสถิตย? (2553) ท่ีพบวQาความวิตกกังวลทางจิตของนักกีฬาแบดมินตันท่ีเขUา
รQวมการแขQงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหQงประเทศไทย คร้ังท่ี 37 อยูQในระดับปานกลาง โดยการท่ีระดับ
ของความวิตกกังวลของนักกีฬาอยูQในระดับปานกลางจะสQงผลใหUแสดงความสามารถออกมาไดUอยQาง
เต็มท่ี แตQเม่ือนักกีฬามีระดับของความวิตกกังวลอยูQในระดับมากหรือตํ่าจนเกินไป การแสดง
ความสามารถของตัวนักกีฬาก็จะออกมาไดUไมQเต็มท่ีหรือไมQมีประสิทธิภาพ ตามทฤษฎี ยู-ควํ่า 
(Inverted-U Theory) โดยเฉพาะอยQางย่ิง หากนักกีฬาความวิตกกังวลตามสถานการณ?ท่ีมากเกินไป
จนไมQสามารถปรับตัวกับความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึน จะสQงผลใหUเกิดการเปลี่ยนแปลงของรQางกายตามมา 
เชQน ต่ืนเตUน เหง่ืออกกมากกวQาปกติ ปวดทUอง กลUามเน้ือตึงแข็ง โดยอาการเหลQาน้ีจะรบกวนและสQงผล
เสียตQอการแสดงความสามารถในการแขQงขัน เป[นตUน แตQผลจากการศึกษาท่ีออกมาน้ันอาจไมQใชQระดับ
ความวิตกกังวลท่ีเหมาะสมของนักกีฬา เน่ืองดUวยนักกีฬาอาจมีระดับความวิตกกังวลท่ีในระดับ
เหมาะสมแตกตQางกัน ตามทฤษฎีฮานินโซนของความเหมาะสม (สมบัติ กาญจนกิจ และ สมหญิง 
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จันทรุไทย, 2542, ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2550 และ สุพัชรินทร? ปานอุทัย, 2553 ) ซึ่งจําเป[นตUอง
ทําการศึกษาควบคูQกับความสามารถทางการกีฬาท่ีแสดงออกมาวQามีการแสดงความสามารถอยูQใน
ระดับใด 
 ดUานความเช่ือม่ันในตนเองพบวQา ความเช่ือม่ันในตนเองกQอนการแขQงขันของกลุQมตัวอยQาง
นักกีฬาฟุตบอลท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก พรีเมียร? 2019 ดิวิช่ัน 2 อยูQในระดับปานกลาง 
สอดคลUองไปในทางเดียวกันกับการศึกษาในนักกีฬาท่ีมีการฝTกซUอมแขQงขันเป[นประจําท้ังในนักกีฬา
ยิมนาสติกท่ีแขQงขันในระดับการแขQงขันกีฬาแหQงชาติหรือนักกีฬาแบดมินตันท่ีแขQงขันในรายการ
มหาวิทยาลัยแหQงประเทศไทย (อุดมพร พวงสถิตย?, 2553 และ สมชาย คันโททอง, 2554) ท่ีมีระดับ
ความเช่ือม่ันในตนเองกQอนการแขQงขันในระดับปานกลาง โดยความเช่ือม่ันในตนเองท่ีทําการศึกษาเป[น
ความเช่ือม่ันในตนเองตามสถานการณ? ซึ่งเป[นความเช่ือในชQวงเวลาหรือสถานการณ?เก่ียวกับการ
ประสบความสําเร็จในการแขQงขันกีฬาในขณะน้ัน (กรมพลศึกษา กระทรวงการทQองเท่ียวและกีฬา, 
2556) ซึ่งหากนักกีฬามีความเช่ือม่ันในตนเองวQาจะสามารถแสดงความสามารถในการแขQงขันออกมา
ไดUอยQางดีเย่ียม ในการแขQงขันจริงก็จะแสดงความสามารถออกมาไดUอยQางมีประสิทธิภาพ การศึกษา
คร้ังน้ีพบวQาความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาสมัครเลQนอยูQในระดับปานกลาง ซึ่งความเช่ือม่ันใน
ตนเองท่ีมีปริมาณพอเหมาะไมQมากหรือนUอยทําใหUการแสดงความสามารถออกมาไดUอยQางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีระดับความเช่ือม่ันในตนเองมากหรือนUอยเกินความพอดี ความสามารถทางการ
กีฬาท่ีแสดงออกมามักจะออกไปในทางไมQดี (Weinberg and Gould 2007) 
 โดยเม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษากับนักกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับการแขQงขัน
กีฬาแหQงชาติพบวQาระดับความวิตกกังวลน้ันอยูQนระดับใกลUเคียงกัน ซึ่ง Jones et al. (1994) พบวQา
ความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนในนักกีฬาช้ันเลิศและนักกีฬาสมัครเลQนไมQแตกตQางกัน แตQในนักกีฬาช้ันเลิศจะ
ใชUความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนมาสนับสนุนการแสดงความสามารถไดUดีกวQานักกีฬาสมัครเลQน ซึ่งกลQาวไดU
วQาเม่ือนักกีฬาสมัครเลQนมีความวิตกกังวลในระดับท่ีสูงจะแสดงความสามารถออกมาไดUไมQดี ในขณะท่ี
นักกีฬาช้ันเลิศถUามีความวิตกกังวลสูงก็จะแสดงความสามารถออกมาไดUดีกวQา โดย Woodman and 
Hardy (2003) ไดUใหUขUอสังเกตไวUวQา ความวิตกกังวลทางจิตและความเช่ือม่ันในตนเองมีผลตQอนักกีฬา
ช้ันเลิศมากกวQานักกีฬาในระดับสมัครเลQน เน่ืองจากการแขQงขันในระดับสูงนักกีฬาจะมีความรูUสึกตQอ
ความกดดันจากการแขQงขันท่ีมากกวQาในระดับสมัครเลQน และประสบการณ?ในการแขQงขันกีฬาจะมีผล
ตQอความวิตกกังวลและการแสดงความสามารถทางการกีฬา เน่ืองจากกลุQมตัวอยQางสQวนใหญQมี
ประสบการณ?ในการแขQงขันท่ีมากกวQา 4 ป̂ ทําใหUระดับความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนไมQตํ่า และไมQสูง
จนเกินไป แตQนักกีฬาท่ีมีประสบการณ?นUอยอาจจะมีระดับความวิตกกังวลท่ีสูงกวQา (วีรยา ชลานันต? 
และคณะ, 2554 อUางอิงจาก Perry and Williams, 1998) โดยนักกีฬากลุQมตัวอยQางมีการแขQงขัน
ฟุตบอลในระดับสมัครเลQนมาอยQางตQอเน่ือง มีกีคุUนชินกับการแขQงขัน และมีความรูUจักกับคูQตQอสูU เป[นผล
ท่ีอาจทําใหUนักกีฬามีระดับความวิตกกังวลท่ีอยูQในระดับปานกลาง แตQอาจเน่ืองดUวยการแขQงขันใน
ระดับสมัครเลQนสQวนใหญQมีการกําหนดไมQใหUนักกีฬาท่ีป~จจุบันอยูQในในระดับอาชีพเขUาแขQงขัน ทําใหU
โอกาสท่ีนักกีฬาจะคาดการณ?หรือคิดวQาตนเองหากแขQงกับนักกีฬาท่ีมีระดับสูงกวQาและจะเกิดความ



78 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ลUมเหลว หรือไมQเป[นไปตามท่ีตนเองคาดการณ?ไวUมีนUอย ความวิตกกังวลท่ีออกมาจึงอยูQในระดับ 
ปานกลาง 
 
ข'อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังน้ีจะทําใหUนักกีฬาในระดับสมัครเลQน หรือผูUท่ีสนใจในการแขQงขันกีฬาใน
ระดับสมัครเลQนไดUทราบระดับ ความวิตกกังวลตามสถานการณ?หรือความวิตกกังวลท่ีมักเกิดข้ึนกQอน
การแขQงขัน โดยจากการศึกษาพบวQานักกีฬาท่ีมีประสบการณ?ในการแขQงขันท้ังในระดับสมัครเลQน และ
ในนักกีฬาท่ีมีการซUอมมาอยQางตQอเน่ืองจะมีความวิตกกังวลในระดับท่ีไมQแตกตQางกัน โดยสามารถนํา
ขUอมูลทางจิตวิทยาของงานวิจัยน้ีไปเป[นขUอมูลเบ้ืองตUนในการพัฒนาสมรรถนะทางจิตใจใหUแกQนักกีฬา
สมัครเลQนท่ีตUองการลงทําการแขQงขันกีฬานระดับตQางๆ  
 การวิจัยในคร้ังตQอไปควรมีการศึกษาระดับความวิตกกังวลในลักษณะควบคูQกับความสามารถ
ในนักกีฬาสมัครเลQน และเปรียบเทียบกับนักกีฬาในระดับอาชีพ เน่ืองจากในบางกรณีนักกีฬาท่ีมีระดับ
ความวิตกกังวลเทQากัน แตQผลในการแสดงความสามารถน้ันตQางกัน เชQน บางคนสามารถปฏิบัติทักษะ
กีฬาไดUดีเม่ือมีความวิตกกังวลท่ีระดับตํ่า แตQในทางตรงขUามนักกีฬาอีกคนอาจปฏิบัติทักษะกีฬาไดUไมQดี
เม่ือมีระดับความวิตกกังวลตํ่าเทQากัน 
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