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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  จากสภาพการณ์ปัจจุบันของโลก ส่วนหนึ่งเนื่องจากการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ  จะ

เห็นได้จากการจัดต้ังกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาขึ้น เพ่ือดําเนินนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาการกีฬา เพ่ือให้สามารถพัฒนา ศักยภาพของคนทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและ
สังคม  รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ และความสําคัญในการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายทั้ง

การเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี  การเล่นกีฬา เรือพายเป็นวิธีหนึ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพช่วย
ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีได้   

ในปัจจุบันการเล่นกีฬาเรือพายกําลังได้รับความนิยม  โดยเฉพาะในหมู่ของเยาวชน ประเทศ
ต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย  ซ่ึงขณะนี้ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ( The Rowing & 
Canoeimg Association of Thaialand : RCAT) พยายามให้การผลักดันให้การแข่งขันเรือพายเข้า

เป็นส่วนหนึ่งของ มหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค  แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันใด ๆ และในส่วนของ
สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  ก็พยายามส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาประเภทนี้ให้เป็นที่ยอมรับและมี

เล่นกันอย่างแพร่หลาย  โดยการจัดให้มีการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทยเพ่ือคัด เลือกนักกีฬา
เป็นตัวแทน ของประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ  ซ่ึงจะเห็นได้ว่านักกีฬาเรือพายตัวแทนของ
เราได้พัฒนา ถึงระดับเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้แล้ว ซ่ึงในปัจจุบันสมาคมเรือพายแห่งประเทศ

ไทยได้ ร่วมกับภาคเอกชนให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันเรือพายขึ้ น  ทั้งในประเภทชายและ
ประเภทหญิง  รวมทั้งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเรือพายในระดับเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยขึ้น

ด้วย และ พัฒนาการยังคงไม่สิ้นสุดอยู่แค่นี้  หลายฝ่ายที่เก่ียวข้องก็คงจะให้การสนับสนุนต่อไป  การ
เล่นกีฬาเรือพาย กําลังได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนของประเทศไทย  ไม่ว่าจะ
เป็นการแข่งขันในระดับโรงเรียน  ในระดับจังหวัด หรือจะเห็นได้จากการรวมตัวในการเล่นเรือพาย

ตามชมรมต่าง ๆ  ทั่วประเทศ  แต่กีฬาประเภทนี้ไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามีเล่นในประเทศไทย เม่ือใด  แต่มี
เกมการเล่นชนิดหนึ่ง  โดยส่วนมากจะเรียกว่า “เรือประยาวเพณี” ซ่ึงมีรูปแบบคล้ายกับ เรือยาวมังกร

เพียงแต่เรือยาวประเพณีจะไม่มีกลองบนหัวเรือเพราะช่วงหัวเรือยาวประเพณีจะมีขนาดเล็กกว่ารือยาว
มังกร เป็นที่มาของการเรียกเรือยาวประเพณี และอุปกรณ์การพายเรือ โดยอาจใช้ใบพายพลาสติกหรือ
ใบพายไม้  สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันเรือ

ยาวมังกร  12  คน ชิงแชมป์ ประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก เรือยาวมังกร  12  คน คือคําที่ใช้เรียก  
Dragonboat ในประเทศไทย และหลงัจากนั้นได้มีการจัดการแข่งขันเป็นประจําทุกปี กีฬาเรือพายเป็น

กีฬาที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เหมาะสําหรับการใช้พัฒนาเยาวชนของชาติ  เกิดการ
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เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  เพ่ือให้ เยาวชนรู้จักสร้างวินัย  ห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ  
(กิตติมศักด์ิ  สุขเลิศ ,2557)  จากการที่เยาวชน หันมาสนใจในการเล่นกีฬาเรือพายกันมากขึ้นนั้น  

อาจเป็นเพราะความสะดวกสบายในเรื่องของสนาม  หรือจะเป็นจํานวนผู้เล่นซ่ึงไม่มากจนเกินไป  หา
เพ่ือนร่วมทีมในการเล่นได้ง่าย  และที่สําคัญคือ เรือยาวมังกรทีมชาติไทยเป็นทีมระดับแนวหน้าในทวีป
เอเชีย  ทําให้เยาวชนใฝ่ฝันจะเป็นตัวแทนของประเทศ  เพ่ือจะได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันเรือยาง

มังกรโลก  ซ่ึงปัจจัยที่ทําให้เยาวชนหันมาสนใจในกีฬาเรือพาย ไม่ได้มีเท่านี้  ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมาก  
กีฬาเรือพายนั้นยังสามารถทําให้สรีระของร่างกายแข็งแรง   สมส่วน  เป็นกีฬาที่รวดเร็วและสนุกสนาน  
ซ่ึงเหมาะสมกับเยาวชนในวัยนี้  สิ่งเหล่านี้อาจเป็นแรงจูงใจ ส่วนหนึ่งที่ทําให้เยาวชนหันมาให้ความ

สนใจกีฬาประเภทนี้มากขึ้น  สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียง แรงจูงใจส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความสนใจใน
การเลือกเล่นกีฬาเรือพายของเยาวชนในปัจจุบัน  แรงจูงใจ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้นักกีฬา

ทุ่มเทให้กับการเล่นและการฝึกซ้อม  เพ่ือให้ได้รับชัยชนะใน การแข่งขัน  ดังที่ (สุปราณี  ขวัญบุญ
จันทร์ ,2557) กล่าวว่าสุขภาพและสมรรถภาพต้ังแต่ เยาววัย ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นทรัพยากรสําคัญของชาติ
ต่อไป แรงจูงใจจึงเปรียบเสมือนกระแสให้ความสนใจ ให้เยาวชนและบุคคลได้มีความต้องการที่จะเล่น

กีฬาหรือใฝ่หาความสําเร็จในเชิงกีฬา (สมบัติ  กาญจนกิจ ,2556)  ซ่ึงในปัจจุบัน ได้มีการจัดการ
แข่งขันเรือพายในระดับมัธยมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยขึ้น  ในชื่อรายการกีฬาเยาวชน

แห่งชาติ ซ่ึงเป็น การแข่งขันกีฬาเรือพายในรุ่นอายุไม่เกิน18 ปี  โดยสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยฯ  
ร่วมกับภาคเอกชนได้ดําเนินการ จัดการแข่งขันขึ้น  จะทําการเปิดรับสมัครทีมจังหวัดต่างๆ  ทั่ว
ประเทศ  และทีมโรงเรียนต่างๆ  ที่มี ภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร  และต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ  หรือโรงเรียนกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันซ่ึงการ

แข่งขัน  เรือพายนี้จะทําการ แข่งขันรอบคัดเลือกรวม 6 ภาคทั่วประเทศไทย  สําหรับทีมเรือพายที่
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ  ของแต่ละภาคกรุงเทพมหานครจะได้สิทธิ์ เข้าร่ วมการ แข่งขันกีฬาเรือพาย
ระดับมัธยมศึกษารายการกีฬาเยาวชนแห่งประเทศไทยในรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศ  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากีฬาเรือพายเป็นที่นิยมในหมู่เยาวชนไทยเป็น อย่าง
มาก  ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญและต้องการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจที่นํามาสู่กา รเล่นเรือพาย ของ

นักกีฬาเรือพาย  เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักกีฬาเรือพายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  พร้อมทั้ง
เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าและเป็นข้อมูลในการวางแผนงาน  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา วงการ
กีฬาเรือพายต่อไปในอนาคต  

   
 

 



3 
 

ค  ำถำมกำรวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาเรือพาย ทีมชาติไทย เป็นอย่างไร 

 2. ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพาย อย่างไร 
 
วัตถุประสงค ์ของกำรวิจัย  

 1. เพ่ือสํารวจปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 
 

กรอบแนวค ิดของกำรวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือ

พายทีมชาติไทย มีกรอบแนวคิดในการทําวิจัยได้มีกําหนดตัวแปรต้น ตัวแปรร่วม และตัวแปรตาม เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานวิจัยและเป็นแนวทางในการค้นหาคําตอบ 
 

 
 

 
 
 

 
 

          H1 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

สมมติฐำนกำรวจิยั 
 1. ผลตอบแทนในการเล่นกีฬาเรือพาย มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือ

พายทีมชาติไทย  

ผลตอบแทนในการเล่นกีฬาเรือพาย 
1. การศึกษา 

2. เงินรางวัล 

แรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพาย 
1. ด้านความรัก ความถนัดและ  

ความสนใจ 
2. ด้านบุคคลที่เก่ียวข้อง 

3. ด้านโอกาสที่ได้รับในอนาคต 

ตวัแปรตาม 

 

ตวัแปรตน้ 
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ขอบเขตในกำรวจิัย 
 กำรก ำหนดขอบเขตของกำรวิจัยคร ั้งนี้สำมำรถอธ ิบำยในหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้ 

 1. ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ตัวแปรต้น ผลตอบแทนในการเล่นกีฬาเรือพาย การศึกษา
เงินรางวัล ตัวแปรตาม แรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพาย    

2. พ้ืนที่ทําการวิจัย แคมป์เก็บตัวนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ นักกีฬาเรือพาย
ทีมชาติไทย 
ตัวแปรทีศ่กึษำ 

1. ตัวแปรต้น ผลตอบแทนในการเล่นกีฬาเรือพาย ได้แก่ การศึกษา เงินรางวัล 
2. ตัวแปรตามได้แก่ แรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพาย 

 
นิยำมค  ำศ ัพท์ 
  ผู้วิจัยได้นําตัวแปรมากําหนดคํานิยามคําคําศัพท์เพ่ือนําไปสร้างเครื่องมือวิจัยให้ได้คําตอบตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังต่อไปนี้ 
แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่เร้าและแรงกระตุ้น ทําให้บุคคลเกิดความพยายามและมีความ

ต้องการประสบความสําเร็จในจุดมุ่งหมาย แรงจูงใจอาจเกิดจากตัวเองหรือเกิดจากบุคคลอ่ืนกระตุ้น
โดยการใช้วิธีต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

แรงจูงใจในกำร เล่นกีฬำเร ือพำย หมายถึง  ภาวะใด ๆ ก็ตามที่เป็นสิ่งเร้าหรือกระตุ่นให้ 

บุคคลนั้น ๆ  กีฬาเรือพาย  แบ่งออกเป็น  3  ด้านดังนี้  ด้านความรัก ความถนัดและ ความสนใจ ด้าน
บุคคลที่เก่ียวข้อง ด้านโอกาสที่ได้รับในอนาคต 

สมำคมเรอืพำยแหง่ประเทศไทย หมายถึง ดําเนินกิจกรรมอย่างเป็นทางการในกีฬาเรือพายที่
ใช้คนพายทุกชนิด ได้แก่ เรือยาว เรือกรรเชียง เรือแคนู และเรือคยัค และได้พัฒนาการฝึกซ้อมเพ่ิม
มากขึ้น และได้ส่งนักกีฬาเรือพายไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่  19 (พ.ศ.2540) ณ ประเทศ

อินโดนีเซีย ซ่ึงมีการแข่งขันทั้ง 3 ประเภทกีฬา การแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 
ประสบความสําเร็จ โดยนักกีฬาเรือพายชนะเลิศได้ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญ

ทองแดง หลังจากนั้น ได้มุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งนักกีฬาเรือพายไปแข่งขัน
ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก และกีฬาโอลิมปิคเกมส์ จนถึงปัจจุบัน 

กีฬำเร ือพำย หมายถึง เกมการแข่งขันที่ประกอบไปด้วย ผู้เล่น 6 ทีม ทําการแข่งขันทั้งหมด 

3 รอบ รอบที่ 1 คือรอบคัดเลือก รอบที่ 2 คือคัดเลือกเพ่ือที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศ รอบที่ 3 คือรอบชิง
ชนะเลิศ คือระยะทางในการแข่งขันจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ระยะทาง คือระยะทางต่อหนึ่งรายการ 1000 

500 200 เมตร 
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นักกีฬำเร ือพำย  หมายถึง นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนนักกีฬา
ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

เร ือพำย  หมายถึง  อุปกรณ์ หรือพาหนะที่ใช้ในการสัญจรทางน้ํา  ซ่ึงความแข็งแรง ทําจาก
วัสดุหลายอย่าง เช่น ไม้ ไฟเบอร์กาสฯ    

รำงวัล หมายถึง  สิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรือความสามารถ เช่น ชนะ

ในการแข่งขัน 
ประสบกำรณใ์นกำรเลน่กีฬำเร ือพำย   หมายถึง  ระยะเวลาที่นักกีฬาได้ทําการฝึกซ้อม และ

ได้แข่งขันกีฬาเรือพายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับต่ังแต่เริ่มเล่นกีฬาเรือพายแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

คือ ประสบการณ์น้อย ได้แก่ นักกีฬาที่มีประสบการณ์การเล่นกีฬาเรือพายน้อยกว่า 3 ปี และ
ประสบการณ์มาก ได้แก่นักกีฬาเรือพายที่มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาเรือพายต่ังแต่ 3 ปี ขึ้นไป 

ผลตอบแทน หมายถึง คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจ
จ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มี
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญกําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความ

เป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นโดยการกําหนดค่าตอบแทนมีหลักการที่สําคัญหลายประการ  
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ร ับจำกกำรวิจัย  
 1. ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 

2. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลกับแรงจูงใจของนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยเพ่ือทราบ

ถึง ผลตอบแทนในการเล่นกีฬาเรือพาย กระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปสนใจ มาเล่นกีฬาเรือพาย  
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บทที่ 2 
แนวค ิด ทฤษฏ ี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  ในการศีกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง และนําเสนอตาม 
หัวข้อต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ 
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลตอบแทนในการเล่นกีฬาเรือพาย 
ส่วนที่ 3 ประวัติกีฬาเรือพายในประเทศไทย 

ส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ส่วนที่ 1 แนวค ิดและทฤษฎ ีแร งจูงใจ  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมที่สลับซับซ้อนของมนุษย์ จึงจําเป็นที่จะต้อง
ศึกษาถึงทฤษฎีของแรงจูงใจและทฤษฎีทเก่ียวข้องในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ซ่ึงแบ่งออกได้ เป็น

ทฤษฎีใหญ่ ๆ คือ    
1. การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning View of Motivation)  ทฤษฎีนี้เห็นว่า แรงจูงใจ

เกิดจากกา รเรี ยน รู้ทา งสั งคม  โดย เฉพาะ อย่ างยิ ง การสร้า งเอกลั กษณ์และกา รเลียนแบบ 
( Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเองชื่นชม หรือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมจะเป็น
แรงจูงใจ ที่สําคัญในการแสดงพฤตกิรรมของบุคคล 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) ทฤษฎีนี้ให้ความสําคัญ กับ
ประสบการณ์ในอดตี (Past Experience) ว่ามีผลต่อแรงจูงใจของบุคคลเป็นอย่างมาก  ดังนั้นทุก 

พฤติกรรมของมนุษย์ถ้าวิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นว่าได้รับอิทธิพลที่เป็นแรงจูงใจมาจากประสบการณ์  ใน
อดีตเป็นส่วนมาก โดยประสบการณ์ในด้านดีและกลายเป็นแรงจูงใจทางบวกที่ส่งผลเร้าให้มนุษย์ มี
ความต้องการแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมากยิงขึ้น  ทฤษฎีนี้ เน้นความสําคัญของสิ่งเร้าภายนอก 

(Extrinsic Motivation) 
 3. ทฤษฎีพุทธนิยม (Cognitive View of Motivation)  ทฤษฎีนี้ เห็นว่าแรงจูงใจในการ 

กระทําพฤติกรรมของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่ กับการรับรู้ (Perceive) สิ่งต่าง ๆ ที่อย่รูอบตัว  โดยอาศัย 
ความสามารถทางปัญญาเป็นสําคัญ มนุษย์จะ ได้รับแรงผลักดันจากหลาย ๆ ทางในการแสดง 
พฤติกรรม ซ่ึงในสภาพเช่นนี้ มนุษย์จะเกิดสภาพความไม่สมดุล (Disequilibrium) ขึ้นเม่ือเกิดสภาพ 

เช่นมนุษย์จะต้อง อาศัยขบวนการดูดซึม (Assimilation)  และการปรับ (Accommodation)  ความ
แตกต่างของประสบการณ์ที่ได้รับใหม่ ให้เข้ากับประสบการณ์เดิมของตนซ่ึงการจะทําได้จะต้อง อาศัย

สติปัญญาเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญ  ทฤษฎีนี้เน้นเรื่องแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) นอกจากนั้น
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ทฤษฎีนี้ยังให้ความสําคัญกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการวางแผน ทฤษฎีนี้ีให้ ความสําคัญกับ
ระดับของความคาดหวัง (Level of Aspiration) โดยที่เขากล่าวว่าคนเรามีแนวโน้ม  ที่จะ ต่ังความ

คาดหวังของตนเองให้สูงขึ้น เมือเขาทํางานหนึ่งสําเร็จ และตรงกันข้ามคือจะตังความ คาดหวังของ
ตนเองตํ่าาลง เม่ือเขาทํางานหนึ่งแล้วล้มเหลว   
 4. ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2556) กล่าวว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้น นับว่าคือกิจกรรม ที่ทํา

เพ่ือตอบสนองต่อความอยากของตนเองและเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดความ พึงพอใจ
สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคสินค้า การท่องเที่ยว การรับบริการต่าง ๆ ซ่ึงหมายความว่ามี แรงจูงใน
ในการกระทําอยู่ด้วยในการผลักดันให้การกระทําต่าง ๆ ให้บรรลุไปยังเป้าหมายที่ต้ังไว้     

5. ดารา ทีปะปาล (2556) ได้นิยามแรงจูงใจว่า เกิดจากการที่กลไกในร่างกายถูก กระตุ้นจน
เป็นแรงผลักดันให้เกิดมูลเหตุจูงใจและพฤติกรรมการกระทําต่าง ๆ ซ่ึงมีทิศทางมุ่งไปสู่ จุดหมายที่ต้ังไว้  

6. ธร สุนทรายุทธ (2557) ได้นิยามว่า แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่ อินทรีย์ในร่างกายถูก 
กระตุ้นให้แสดงผลอย่างมีทิศทางเพ่ือเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามที่แต่ละคนได้มีความสนใจหรือมีความ 
อยากได้ จนเกิดแรงขับเจตคติจากแรงกระตุ้น แต่เม่ือได้ไปสู่ เป้าหมายแล้วแรงจูงใจก็จะลดลง แล้ว 

บุคคลนั้นก็จะค้นหาเป้าหมายอ่ืน ๆ ต่อไป  
  7. เสรี วงษ์มณฑา (2556) กล่าวว่าแรงจูงใจคือสาเหตุที่ทําให้เกิดการตัดสินใจ ซ่ึง แรงจูงใจนี้

ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้   
 7.1 แรงจูงใจที่มาจากความจําเป็น (Needs) ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีก็ได้   

7.2 แรงจูงใจที่มาจากความหงุดหงิดหรือตึงเครียด (Frustration and Tension) หาก เกิดขึ้น

แล้วแต่ไม่สามารถขจัดออกไปได้ บุคคลก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่พอใจ   
 7.3 แรงจูงใจที่มาจากการมองเห็นความสําคัญของเป้าหมายอย่างชัดเจน (Goal - Direct)   

7.4 แรงจูงใจที่มาจากความพยายามแก้ปัญหา (Muster Up All Efforts) โฮเยอร์ และแมคซินนิส 
(Hoyer & Macinnis, 1997) นิยามแรงจูงใจว่า เป็นสภาวะ ภายในที่ถูกกระตุ้นด้วยแรงขับ แรง
ปรารถนา และความอยากได้ ให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

8. ทฤษฎีการจูงใจของ  เฮอรซ์ เบรกิ  (Herzberg’s Dual Factor Theory) เฮอรซ์ เบรกิ 
(เจริญ บุญทศ. 2544 อ้างอิงจาก Herzberg. 1959) ได้สร้าง ทฤษฎีนี้ขึ้นเพ่ือลบล้างความเชื่อที่ว่า  

เงินเป็นเพียงสิ่งเดียวท่ีกระตุ้นให้คนอยากจะทํางาน จากการสัมภาษณ์วิศวกรและนักบัญชี 200 คน 
จากโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองพิทสเบิรก์ มลรัฐเพน -ซิลเวเนีย  สหรัฐอเมริกา  เพ่ือจะหาว่า
องค์ประกอบอะไรที่จะมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกในด้านที่ทําให้เกิด ความสุข  และความทุกข์ในการ

ทํางาน  สรุปว่า  องค์ประกอบที่ทําให้เกิดความพอใจงานจะไม่ เหมือนกับองค์ประกอบที่นํา ไปสู่ความ
ไม่พอใจงาน ปัจจัยที่สร้างความไม่พอใจในงานอาจเรียกว่า เป็นปัจจัยบํารุงรักษาจิตใจหรือปัจจัยคํ้าจุน 

ได้แก่ นโยบายต่าง ๆ และลักษณะการบรหิารงาน การนิเทศสภาวะของการทํางาน  สัมพันธ์ภาพ
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ระหว่างบุคคล เงิน สถานภาพ และหลักประกัน ความมันคง ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เพ่ิมขีดความสามารถใน
การทํางานของคนงาน แต่จะเป็นตัวประกอบ ที่เป็นปัจจัยการสูญเสียในการปฏิบัติงานของคนงาน  

ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจหรือปัจจัยกระตุ้น จูงใจคนทํางาน ได้แก่ ความรู้สึก สัมฤทธิผล  ความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ และการได้รับการยกย่อง ซ่ึงคนสามารถมีประสบการณ์ในงานและงานนั้นเป็น
ลักษณะที่ท้าทายความสามารถ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานให้แก่บุคคล  

จะเห็นได้ว่าปัจจัยคํ้าจุนนั้น เป็นเพียง องค์ประกอบเสริม  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจ ถือเป็น
ปัจจัยหลักที่จําเป็นต้องมีอยู่ในทุก องคก์ร หรือหน่วยงาน เช่น ค่าจ้าง สภาพแวดล้อม การทํางาน 
รวมทั้ง การบริหารงาน หากสิ่ง เหล่านี้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างเพียงพอ  ความไม่พอใจจะหายไป  

แต่ก็จะไม่มีผลทําให้เกิด ทัศนคติทางด้านบวกหรือแรงจูงใจขึ้น ส่วนปัจจัยกระตุ้นนั้นถือเป็นปัจจัย ที่
ทําให้เกิดแรงจูงใจ ในการทํางาน รวมทั้งการชื่นชมยินดีในผลงานและความสามารถของตน ส่งผลให้

เกิดความเชื่อม่ัน ในตนเอง  ทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก  สามารถที่จะนํามาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎี
การจูงใจของ มาสโลว์ได้ 

 

ส่วนที่ 2 แนวค ิดและทฤษฎ ีเกี่ยวกับผลตอบแทนในการ เล่นกีฬาเร ือพาย  
 1 .ไมเคิล ดอมแจน (Domjan, 1996) กล่าวว่า การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิม พฤติกรรมการ

กระทําหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ  
 2. แอนนิต้า อีวูลฟอล์ค (Woolfolk, 1995) อธิบายการจูงใจว่า การจูงใจเป็นภาวะภายใน 
ของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้กระทําพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง  

 3. สมยศ นาวีการ (2556) ให้ความหมายของแรงจูงใจ ว่า มีความสําคัญต่อการ  บริหารงาน
มาก เพราะผู้บริหารจะทํางานให้ประสบความสําเร็จได้นั้นต้องอาศัยบุคคลอ่ืนคน ซ่ึงถือเป็น ทรัพยากร

ที่มีชีวิตจิตใจ ทําให้แรงจูงใจจึงเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของคนในการ  34 ปฏิบัติงาน 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่าแรงจูงใจมีความสําคัญต่อผู้บริหาร  เสมอ  

4. วิรัช สงวนวงค์วาน (2556) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ ความเต็มใจของพนักงาน  ที่จะใช้ความ

พยายามอย่างเต็มที่เพ่ือทํางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และเพ่ือตอบสนองความ  ต้องการของ
พนักงานผู้นั้นด้วย การจูงใจในองค์การจึงมีผลมากทั้งผลงานที่ให้กับองค์การในขณะ  ที่พนักงานผู้นั้นก็

ได้ผลตอบแทนด้วย  
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โดยสรุปคือ แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในของบุคคล มีอิทธิพลที่ส่งผลทําให้ 
การกําหนดทิศทาง และการใช้ความพยายามในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจูงใจจึงเป็นสิ่งเร้า  

ทําให้ตัวบุคคลเกิดความคิดริเริ่ม ควบคุมรักษาพฤติกรรม และการกระทําหรือเป็นสภาพภายใน  ซ่ึงเป็น
สาเหตุให้บุคคลที่มีพฤติกรรมนั้นๆเกิดความเชื่อม่ันว่า สามารถบรรลุเป้าหมายบางประการได้มนุษย์  มี
ความต้องการทางด้านร่างกาย (น้ํา อากาศ อาหาร พักผ่อน และที่อยู่อาศัย) และมีความต้องการ  

ทางด้านอ่ืน ๆ เช่น ความรัก การได้รับความยกย่อง เป็นที่ยอมรับ ตําแหน่ง ความผูกพันกับบุคคลอ่ืน  
ความรู้สึกที่ดีการให้ประสบความสําเร็จ ฯลฯ โดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนเเปลงเม่ือเวลาผ่ านไป และ
ความ ต้องการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลด้วย 

 
ส่วนที่ 3 ประวัติกีฬาเร ือพายในประเทศไทย  

 มีหลักฐานพบว่ากีฬาเรือพายมีการแข่งขันมาต่ังแต่ก่อนประวัตศิาสตร์ หลายพันปีมาแล้ว  ซ่ึง -
สมัยก่อนเรือถูกสร้างขึ้นเพ่ือการเดินทาง การค้าขาย การสงคราม และการล่าสัตว์ ซ่ึงเรือที่ เกิดขึ้น
ก่อนประวัติศาสตร์นี้ มีรูปลักษณะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่ อีกทั้งวัสดุที่ใช้ใน การสร้าง

เรือก็มีความแตกต่างกันตามภูมิประเทศ เช่น ชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ  สร้างเรือจากหนัง
กวาง ชาวอียิปต์สร้างจากเปลือกไม้ ส่วนชาวโพลีนีเซียนใช้ท่อนซุง เรียกว่า เรือแคนู (CANOE) และ

ชาวเอสกิโมในประเทศกรีนแลนด์สร้างเรือขึ้นมาชนิดหนึ่งเรียกว่า เรือคยัค (KAYAK) ถูกค้นพบโดยนัก
สํารวจซ่ือ เบอรัฟ (Burrough)  ในปี ค.ศ. 1556  มีลักษณะคล้าย เรือแคนูแต่มีฝาปิด จึงเรียกเรือทั้ง
สองว่า เรือแคนู ในเวลาต่อมาเรือแคนูได้รับความนิยมอย่างมาก สําหรับนักท่องเที่ยวที่ช อบการผจญ

ภัย  และได้บรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เม่ือปี  ค.ศ. 1940 และ ในปี ค.ศ. 1815 ประเทศ
อังกฤษมีการแข่งขันเรือ ระหว่างมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอรด์ กับมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ โดยจัดการแข่ง

เป็นทีม ๆ ละ 8 คน เรือที่ใช้แข่งเป็นเรือกรรเชียงที่มี ขนาดยาว 45 ฟุต กว้าง 4 ฟุตครึ่ง กรรเชียงแต่
ละอันยาว 14 ฟุต เรือที่ใช้ในการแข่งขันลําแรก ยังถูก เก็บไว้ให้คนชมที่พิพิธภัณฑ์ ในกรุงลอนดอน
จวบจนทุกวันนี้ และได้มีจัดการแข่งขันระหว่าง มหาวิทยาลัยทั้งสองอีกครั้ง ในวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 

1829  และได้กําาหนดเป็นประเพณีการแข่ง ประจําปี  สืบต่อมาจนกระทั้งทุกวันนี้   เรือกรรเชียงได้
บรรจุเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ต่ังแต่ ปี ค.ศ. 1900  และได้ทําการแข่งขันเลยมาจนถึงปัจจุบัน 

(สมาคมเรอืพายแห่งประเทศไทย. 2557)  กีฬาเรือพาย เป็นกีฬาที่อยู่คู่ กับคนไทยมานานต่ัง แต่สมัย
โบราณ  ซ่ึงถือว่าเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมแห่งสายน้ําเป็นกีฬาชาวบ้านอันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต  
อันดีงาม  ความผูกพันระหว่าง สายน้ํากับชีวิต  เรือกับวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานของความศรัทธาเลื อมใสใน

คําสอนทางพระพุทธศาสนา  นํามาซ่ึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยการอยู่ร่วมกันคือ บ้าน วัด  
และโรงเรียน  ซี่ึงเป็นองค์กร พ้ีนฐานของชุมชนชนบทไทย  และเป็นหัวใจสําคัญของชาติ 
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 การเเข่งขันเรือมังกรนานาชาติครั้งเเรกจัดขึ้นที่ฮ่องกงเม่ือปี ค.ศ. 1976 หลังจากนั้นค่อย ๆ 
พัฒนาเป็นการเเข่งขันกีฬาระดับสากล โดยใช้ระเบียบเเละมาตรฐานที่ฮ่องกงกําหนดไว้แต่ความจริง

แล้วการแข่งขันเรือมังกรไม่ได้มีแต่เฉพาะที่ฮ่องกงเท่านั้น เพ่ือนบ้านใกล้เคียงอย่างมาเก๊าเองก็มีการ
แข่งขันเรือมังกรด้วยเช่นเดียวกับอีกหลายเมืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เพราะ
ประเพณีการแข่งขันเรือมังกร เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลตวนอู่ ซ่ึงตรงกับวันขึ้นห้า คํ่า เดือนห้า ตาม

ปฏิทินจันทรคติ เล่ากันว่า เทศกาลตวนอู่ เป็นประเพณีรําลึกชีวิตของชีว์หยวน นักกวีแห่งรัฐฉู่ในช่วง
ปลายสมัยจั้นก๋ัว (475-221 ปีก่อนคริสตศักราช) ชีว์หยวนเป็นขุนนางที่ มีความรักและ ห่วงใยและ
ต้องการจะปกป้องบ้านเมือง แต่ถูกกลุ่มคนชั่วท่ีคอยยุยงเจ้าผู้ปกครองใส่ร้าย จนในที่สุดทหารจากรัฐ

ฉินก็สามารถยึดครองรัฐฉู่ไว้ได้ ชีว์หยวนต้องประสบกับเหตุการณ์สิ้นชาติ ในวันที่ 5 เดือน 5 เม่ือ 278 
ปีก่อนคริสตศักราช ด้วยความเจ็บปวดและเสียใจ จึงได้ตัดสินใจกอดก้อนหินใหญ่แล้วกระโดดน้ําฆ่าตัว

ตายที่แม่น้ําม่ีหลัวเจียงชาวบ้านต่างพากันออกค้นหาศพของชีว์หยวน แต่ไม่พบก็เกรงว่า กุ้ง หอย ปู 
ปลาในน้ําจะพากันกัดแทะกินร่างของเขา จึงพากันนําเอาข้าวเหนียวมาบรรจุในกระบอกไผ่แล้วโยนลง
ไปในแม่น้ํา กระทั่งภายหลัง เพ่ือแสดงความเคารพและรําลึกถึงชีว์หยวน จนกลายมาเป็นประเพณีการ

ไหว้และกินบ๊ะจ่างในปัจจุบันวิวัฒนาการเรือยาวไทย เรือยาวมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ํา เป็นกีฬา
ชาวบ้านอันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงาม ความผูกพันระหว่างสายน้ํา กับชีวิต เรือกับวิถีชีวิตบน

พ้ืนฐานของความศรัทธาเสื่อมใสในคําสอนทางพระพุทธศาสนา อันนํามาซ่ึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว
ของบวร ซ่ึงแปลว่า ประเสริฐ อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ซ่ึงเป็นองค์กรพ้ืนฐานของชุมชนชนบทไทย
ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญของชาติ เรือยาวประเพณีไทยได้มีวิวัฒนาการจากวิถีชีวิตมาสู่ประเพณี และ

วิวัฒนาการไปสู่ระบบการแข่งขันนานาชาติในปี พ.ศ.2531 อันเป็นทรัพยากรด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท่ีสําคัญจนเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่ว กระทั่งพัฒนาไปสู่การกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

และระดับประเทศ สามารถจําแนกวิวัฒนาการได้เป็น ประเภทของเรือยาว ดังนี้ 
 ประเภทของเรือยาวโดยจะอาศัยจํานวนฝีพาย เป็นตัวกําหนดขนาดในการแบ่งประเภทของ
การแข่งขันได้เป็น 4 ประเภท คือ  

 1.  เรือยาวใหญ่ ใช้ฝีพาย ต้ังแต่ 41-55 คน  
 2.  เรือยาวกลาง ใช้ฝีพาย ต้ังแต่ 31-40 คน 

 3.  เรือยาวเล็ก ใช้ฝีพายไม่เกิน 30 คน 
 4.  เรือยาวจิ๋ว ใช้ฝีพายไม่เกิน 12 คน เรือยาวจิ๋วยังจําแนกได้อีกเป็น 2 ประเภทคือ  

 - เรือจิ๋ว ฝีพาย 12 คน    

 - เรือจิ๋ว ฝีพาย  5 - 7 คน 
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การแข่งขันเรือที่เป็นทางการ จะมีการกําหนดจํานวนฝีพายให้เท่ากันเพ่ือความยุติธรรม เรือ
แต่ละลํามีฝีพายได้ต้ังแต่ 2-3 คน 5 คน 10 คน ไปจนถึง 30 คน แต่ไม่เกิน 50 คน ก่อนทําการแข่งขัน

จะต้องมีการจับฉลากเลือกว่าเรือจะอยู่ฝั่งตะวันออกหรือฝั่ง ตะวันตกส่วนสําคัญต่อการแข่งขันอีกอย่าง
คือ กระแสน้ํา ถ้าน้ําแรง เรือจะวิ่งได้เร็ว เรือแต่ละลําจะต้องวิ่งในกระแสน้ําของตน ถ้าวิ่งผิดจะถูกปรับ
แพ้ทันที สมัยโบราณมักแข่งขันในระยะประมาณ 500 เมตร  แต่ปัจจุบันขึ้นอยู่ กับส นามแข่งรวมทั้ง

กติกาและข้อตกลงต่างๆ ก็อาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น การแข่งเรือยาว
จังหวัดพิจิตร เป็นงานแข่งเรือยาวท่ีโด่งดังไปทั่วประเทศ มักจัดในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรกของ
เดือนกันยายนของทุกปี โดยจัดที่บริเวณ ลําน้ําน่าน หน้าวัดท่าหลวง อําเภอเมือง ใช้ระยะทางในการ

แข่งขัน 650 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ลู่ โดยการวางทุ่นใช้เชือกขึงข้ามแม่น้ํา  ลู่ตะวันออกจะแขวนธงแดง 
ลู่ตะวันตกแขวนธงน้ําเงิน เส้นชัยจะปักเสาสีแดงไว้ท่ีริมฝั่งตรงข้ามกับกรรมการปล่อยเรือ และมีเรือ

กรรมการใช้สําหรับควบคุมให้เรือแต่ละลําอยู่ในลู่ที่กําหนด และให้สัญญาณปล่อยเรือโดยการยิงปืน 
 สําหรับเรือทรงยาวมังกรที่เข้าร่วมการแข่งขันในเทศกาลเรือนานาชาตินั้น จะตกแต่งเรือเป็น
รูปหัว และหางมังกรแบบจีน ขณะที่การแข่งขันเรือมังกรในบางพ้ืนที่ในประเทศจีน เรือที่ เข้าร่วมการ

แข่งขันเป็นเรือยาวท่ีไม่มีการตกแต่งใด ๆการแข่งขันเรือมังกรนานาชาติซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของฮ่องกง 
ซัมเมอร์ สเปคทาคูลาร์ นั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย. นี้ พร้อม ๆ กับการเริ่มต้นเทศกาลลดทั้ง

เกาะ 
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ภาพที่ 2.1 เรือยาวมังกรหญิงไทย คว้าทองแดง เอเชี่ยนเกมส์ 2018  
ที่มา : https://thai.ac/news/show/160253 (2561) 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 เรือยาวมังกร ในเอเชียนเกมส์ 2018 
ที่มา : https://www.pptvhd36.com/sport/news/88413 (2561) 

 

 
 

ภาพที่ 2.3 เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีน 2017 

ที่มา : http://www.siamsport.co.th/seagames2017/news/view/32698 (2561) 

https://thai.ac/news/show/160253
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ส่วนที่ 4 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 สมพงษ์ โสมบ้านกวย (2558) ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนักกรีฑาทีมชาติ

ไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงระดับแรงจูงใจใน
การเล่นกีฬาของนักกรีฑาทีมชาติไทยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ 1. นักกรีฑาทีมชาติไทย ชุดเอเชียนเกมส์ 2014 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20 -25 ปี 

การศึกษา ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการฝึกซ้อม ตํ่ากว่า 10,000 บาท สถานภาพโสด 
ระยะเวลาในการเข้าร่วมทีม มากกว่า 5 ปีขึ้นไป จํานวนครั้งที่ลงแข่งขัน มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป และ
ได้รางวัลเกียรติยศ/เหรียญรางวัลลงแข่งขัน มากกว่า 4 ครั้ง 2. ระดับแรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนัก

กรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือแยกเป็นรายด้านเรียงลําดับจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ ด้านแรงจูงใจภายนอก และ ด้านแรงจูงใจ

ภายใน ตามลําดับ สามารถแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 2.1 ด้านแรงจูงใจภายใน พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยค่าตํ่าสุดคือ เล่นกรีฑาเพราะต้องการผ่อนคลายความเครียด ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ เล่น
กรีฑาเพราะต้องการพัฒนาทักษะกรีฑาให้ดีขึ้น 2.2 ด้านแรงจูงใจภายนอก พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยค่าตํ่าสุดคือ เล่นกรีฑาเพราะต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ เล่นกรีฑาเพราะ
ต้องการประสบความสําเร็จเหมือนกับนักกรีฑาระดับนานาชาติ 

ธาราร ัตน์ แสงดาว (2556)  ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจที่มีต่อการออกกําลังกายของสามชิก
ที่มาใช้สถานบริการ คลาคแฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2553. ปริญญานิพนธ์ 
กศ.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม : 

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสด์ิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นําชัย เลวัลย์. ผลการวิจัยพบว่า 1. 
แรงจูงใจที่มีต่อการออกกําลังกายของสมาชิกที่มาใช้สถานบริการ คลาคแฮทซ์ ฟิสเนส พรีเซ็นเตอร์ มี

แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 มีแรงจูงใจภายนอก อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.83  2. การเปรียบเที่ยบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจที่มีต่อการออกกําลังกายของสมาชิกที่มา
ใช้สถานบริการ บริการ คลาคแฮทซ์ ฟิสเนส พรีเซ็นเตอร์ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2553 ระหว่าง

เพศชาย และเพศหญิง โดยการทดสอบค่า (t-test) พบว่าระหว่างเพศชาย กับเพศหญิงมีความแตกต่าง
กันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย

แรงจูงใจที่มีต่อการออกกําลังกายของสมาชิกที่มาใช้บริการ คลาคแฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขต
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2553 ระหว่างช่วงอายุของสมาชิก โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว พบว่ามีความแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือวิเคราะห์ความ

แตกต่างเป็นรายคู่พบว่าสมาชิกสถานบริการ คลาคแฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ. 2553 ที่มีอายุตํ่ากว่า 25 ปี และสมาชิกที่อายุ 25-35 ปี มีแรงจูงใจทุกด้านแตกต่างกับสมาชิกที่ มี

อายุ 36 ปีขึ้นไป  4. การเปรียบเทียบความแตกต่างแรงคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจที่มีต่อการออกกําลัง
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กายของสมาชิกที่เลือกใช้สถานบริการ คลาคแฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี  พ.ศ. 
2553 ระหว่างช่วงรายได้ของสมาชิก โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ามีความ

แตกต่างกันทุกด้าน และเม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าสมาชิกที่มาใช้สถานบริการ คลาค
แฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2553 ที่มีรายได้ตํ่ากว่า 30 ,000 บาท และสมาชิก
ที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท มีแรงจูงใจภายใน แตกต่างกับสมาชิกที่มีรายได้สูงกว่า 40 ,000 บาท 

ขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
แรงจูงใจ ที่มีต่อการออกกําลังกายของสมาชิก ที่มาใช้บริการ คลาคแฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขต
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2553 ระหว่างอาชีพของสมาชิก โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
สุรศกัดิ์ สิงห์สา (2559) ได้ทําการศึกษา แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพายของนักกีฬาเรือพาย 

ในการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นําชัย เลวัลย์ , อาจรย์ 
ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์. ผลการวิจัยพบว่า  1. แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพายของนักกีฬาเรือพาย ใน

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ด้านความรักความสนใจ , ด้านสุขภาพความแข็งแรง , ด้านความ
ทะเยอทะยาน, ด้านบุคคลที่เก่ียวข้อง, และด้านโอกาสที่ได้รับในอนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31, 4.38, 4.43, 4.39, และ4.25 ตามลําดับ 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนแรงจูงใจใน
การเล่นกีฬาเรือพายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างเพศ โดยรวม นักกีฬาเรือพายชายมี
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพาย เท่ากับ  4.26 และ0.31 

ตามลําดับ และนักกีฬาเรือพายหญิงมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของแรงจูงใจในการเล่น
กีฬาเรือพาย เท่ากับ  4.41 และ 0.27 ตามลําดับ เม่ือทําการเปรียบเทียบแล้วพบว่า นักกีฬาเรือพาย

ชาย และนักกีฬาเรือพายหญิงมีแรงจูงใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้าน
ความรักความสนใจ, ด้านสุขภาพความแข็งแรง, ด้านความทะเยอทะยาน, ด้านบุคคลที่เก่ียวข้อง , และ
ด้านโอกาสที่ได้รับในอนาคต 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพายของนักกีฬาเรือ

พาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างประเภทการแข่งขัน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐานของแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพาย เท่ากับ  4.32 และ0.32 ตามลําดับ และ

นักกีฬาเรือพายที่เล่นกีเรือพายประเภทเรือสากล มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของแรง จูงใจ
ในการเล่นกีฬาเรือพาย เท่ากับ  4.30 และ0.29 ตามลําดับ เม่ือทําการเปรียบเทียบแล้ว พบว่า 
แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพายของนักกีฬาเรียบพายประเภทเรือไทย และนักกีฬาเรือพาย ประเภท

เรือสากล มีแรงจูงใจ ไม่แตกต่างกัน 
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กิตติศ ักดิ ์ มีเจรญิ (2558) ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจในการเล่นฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลรุ่น
อายุไม่เกิน  18  ปี  ภาคกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการแข่งขันควิกจูเนียร์ฟุตซอล ไทยแลนด์แชมป์

เปี้ยนชิพ  ครั้งที่  7.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาวุฒิ  ปลื้มสําราญ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธงชัย  เจริญทรัพย์มณี. ผลการวิจัยพบว่า 1. นักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี มีแรงจูงใจในการ

เล่นฟุตซอล  ด้านความรัก  ความถนัดและความสนใจ  ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองและบุคคลที่
เก่ียวข้อง  ด้านรายได้และ ผลประโยชน์   ด้านเกียรติยศชื่อเสียง  และด้านโอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต  มีแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  39.62  , 39.46 ,39.14 

, 38.20  และ  35.79  ตามลําดับ  2. นักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี  ที่มีระยะเวลาในการเล่น
ฟุตซอลน้อยกว่า 3 ปี มีแรงจูงใจในการเล่นฟุตซอล ด้านรายได้และผลประโยชน์  ด้านเกียรติยศ

ชื่อเสียง   ด้านความรัก   ความถนัดและความสนใจ  ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองและบุคคลที่
เก่ียวข้อง และด้านโอกาส ที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  คิด
เป็นร้อยละ  45.56 , 43.10 ,41.08 , 40.62  และ  35.71  ตามลําดับ 3. นักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่

เกิน 18  ปี  ที่มีระยะเวลาในการเล่นฟุตซอลต้ังแต่  3  ปีขึ้นไป  มีแรงจูงใจในการเล่นฟุตซอล  ด้าน
ความรัก  ความถนัดและความสนใจ  ด้านรายได้และผลประโยชน์  และด้านเกียรติยศชื่อเสียง  มี

แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  46.46 , 38.72  และ 36.30  ตามลําดับ  และ
สําหรับด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และ  ด้านความ คิดเห็นเก่ียวกั บตนเองและ
บุคคลที่เก่ียวข้อง  มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  69.54  และ 38.86  ตามลําดับ  
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    บทที่ 3 
วิธ ีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับ ผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬา
เรือพายทีมชาติไทย โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                                                                          
 

1. กำรก ำหนดประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำง 
 ประชำกร   
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือนักกีฬาเรือพายของทีมชาติไทย  ทั้งอดีตและ

ปัจจุบัน จ านวน 400 คน (สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย, 2562) 
 กำร เลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

  จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เก็บจากประชากรทั้งหมดที่ เป็นนักกีฬา
เรือพายทีมชาติไทย จ านวน 400 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างดังนี้   เป็น
นักกีฬาชาย จ านวน 290 คน และนักกีฬาหญิง  จ านวน 110 คน  

 
2.  กำรสร ้ำงเคร ื่องมือที่ใช ้ในกำรวิจัย  

 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือเป็น
การศึกษา ผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย โดยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามสถานภาพผตู้อบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ (Check list) 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีม
ชาติไทย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
คือ 

 2.1  ด้านความรัก ความถนัดและความสนใจ 
 2.2  ด้านบุคคลที่เก่ียวข้อง 

 2.3  ด้านโอกาสที่ได้รับในอนาคต 
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มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  น้อย  และ น้อยที่สุด โดยมีระดับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพาย มีค่าคะแนน

ดังนี้ 
        มากที่สุด    5 
        มาก    4 

        ปานกลาง    3 
        น้อย    2 
        น้อยที่สุด    1 

ระดับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายจากค่าคะแนนมาแปลความหมายเป็นค่าเฉลี่ ยราย
ข้อและรายด้าน ดังนี้ 

        มากที่สุด      หมายถึง       4.50 – 5.00    
        มาก      หมายถึง       3.50 – 4.49   
        ปานกลาง      หมายถึง       2.50 – 3.49   

        น้อย      หมายถึง       1.50 – 2.49   
        น้อยที่สุด       หมายถึง       1.00 – 1.49 

 
ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ 

ปลายเปิด  (Open ended) 

 
3.  กำร เก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารในส่วนที่เก่ียวข้องกับ ผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็น
นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย โดยแบ่งการวิจัยตาม ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา

ความเหมาะสมและความสอดคล้อง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือแบบสอบถาม  มีวิธีด าเนินการดังนี้ 

 1.  ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เพ่ือขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือไปยังผู้เชี่ยวชาญ 
 2.  ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล   

 3.   ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อค าถามตามเครื่องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์  แล้วน าผลการตอบไปจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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4.  กำรจัดกระท ำและกำรวิเคร ำะห์ข้อมูล  
 1.  น าผลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถามมา แจกแจง

ความถี่และหาค่าร้อยละ  แล้วน าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง   
 2.  น าผลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2  แบบสอบถามที่วัดแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพาย   
โดยแยกลักษณะของแรงจูงใจออกเป็น  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านความรัก  ความถนัดและความสนใจ  ด้านบุคคล

ที่เก่ียวข้อง และ ด้านโอกาสที่จะได้รับในอนาคต  โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ   
 3.  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่  3  น ามาเรียบเรียงแล้วน าเสนอเป็นเรียงความ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคร าะห์ข้อมูล 

 ผลจากการตอบแบบสอบถาม ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็น
นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่างคือนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยทั้งหมด จ านวน 400 คน และได้แบบสอบถามกลับมา 

จ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
และจัดเรียงล าดับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 
 1. น าผลท่ีได้จากแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยหา

ค่าความถี่ร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2. น าผลท่ีได้จากแบบสอบถามผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีม
ชาติไทย ทั้ง 5 ด้าน คือ การศึกษา เงินรางวัล ด้านความรัก ความถนัดและ ความสนใจด้านบุค คลที่

เก่ียวข้อง และ ด้านโอกาสที่ได้รับในอนาคต มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) น าเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียง 

 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็น
นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง โดยทดสอบค่าที ( t-test) เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานข้อ  1 

 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็น
นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ระหว่างประสบการณ์ในการเล่นกีฬาเรือพายโดยทดสอบค่าที (t-test) 

เพ่ือทดสอบสมมุติฐานข้อ  2 
 5. น าข้อมูลในตอนที่ 3 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ และความคิดเห็นมา
วิเคราะห์จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยการสังเคราะห์จัดหมวดหมู่ และล าดับของค าตอบ ตัด

ข้อมูลที่มีความซับซ้อนออก เรียบเรียงภาษาให้ถูกต้อง แต่ความหมายเดิม น ามาสรุปเป็นรายด้าน
และน าเสนอในรูปแบบความเรียง 
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ผลการวเิคราะห์ 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ตาราง 4.1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะทางประชากร 
  

ลักษณ์ทางประชากร จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 

         ชาย 
         หญิง 

 

290 
110 

 

72.5 
27.5 

รวม 400 100.00 

2.อายุ 
         อายุ 19 ปี 

         อายุ 20 ปี 
         มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 

 
53 

73 
274 

 
13.3 

18.3 
68.5 

รวม 400 100.00 

3.ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาเรือพาย 

         น้อยกว่า 3 ปี 
         ต่ังแต่ 3 ปี ขึ้นไป 

 

76 
324 

 

19.0 
81.0 

รวม 400 100.00 

4.รางวัลในการเล่นกีฬาเรือพาย 
         การศึกษา 

         เงินรางวัล 

 
138 

262 

 
34.5 

65.5 

รวม 400 100.00 

 

          จากตาราง 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 290 คน ร้อยละ 72.5 
ซ่ึงมากกว่าเพศหญิง เพศหญิงมีจ านวน 110 คน ร้อยละ 27.5 มีอายุอยู่ในช่วงกลุ่มคนวัยท างานโดย

มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 274 คน ร้อยละ 68.50 รองมาเป็นอายุ 20 ปี จ านวน 73 คน 
ร้อยละ 18.30 และอายุ 19 ปี จ านวน 53 คน ร้อยละ 13.30 เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์พบว่า
นักกีฬาที่มีประสบการณ์ ต่ังแต่ 3 ปีขึ้นไปมีจ านวนมากที่สุดโดยมีจ านวน 324 คน ร้อยละ 81.00 

และนักกีฬาที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 76 คน ร้อยละ 19.00 และรางวัลในการเล่น
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กีฬาเรือพายพบว่า เงินรางวัลมีจ านวนมากที่สุด โดยมีจ านวนทั้งหมด 262 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.50  และ การศึกษา จ านวน 138 คน ร้อยละ 34.50 

ตอนที่ 2 ผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย มาวิเคราะห์แต่ละด้าน  
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน ามาแปลความหมายเป็นระดับของผลตอบแทน 
กับแรงจูงใจ แล้วน ามาเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง 

 
ตาราง 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลตอบแทนกับแรงจูงใจ ของ
การเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ด้านการศึกษา 

 

การศึกษา 
ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. ความหมาย 

ทุนการศึกษาสนับสนุนให้นักกีฬาได้เรียนฟรีใน
ระดับปริญาตรี,โท,เอก 

4.96 .202 มากที่สุด 

นักกีฬาทีมชาติไทยได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 4.92 .272 มากที่สุด 

รวม 4.99 .111 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายในด้านการศึกษา

นั้น โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.99) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการให้
ทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้นักกีฬาได้เรียนฟรีในระดับปริญาตรี โท เอก มีระดับความส าคัญสูงที่สุด

ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด  ( ̅ = 4.96) และในด้านของการที่ให้นักทีมชาติไทยได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นมี

ระดับความส าคัญอยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด  ( ̅ = 4.92) 
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ตาราง 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลตอบแทนกับแรงจูงใจ ของ

การเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ด้านเงินรางวัล 
 

เงินรางวัล 
ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. ความหมาย 

สวัสดิการในเรื่องที่พักนักกีฬาเรือพายทีมชาติ
ไทย 

4.67 0.537 มากที่สุด 

เบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมส าหรับนักกีฬาเรือพาย
ทีมชาติไทย 

4.78 0.415 มากที่สุด 

ชุดกีฬาฟรีในการฝึกซ้อม และแข่งขัน 4.63 0.547 มากที่สุด 

งบประมาณฟรีในการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการ
เสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ของนักกีฬา 

4.67 0.473 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.493 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายในด้านเงินรางวัล

นั้น โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.69) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าเบี้ยเลี้ยงใน

การฝึกซ้อมส าหรับนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย มีระดับความส าคัญสูงที่สุดซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ 
= 4.78) รองมาเป็นด้านสวัสดิการในเรื่องที่พักนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยมีระดับความส าคัญอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.67) ด้านของงบประมาณฟรีในการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการเสริมสร้างและทดสอบ

สมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬามีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.67) และในด้าน

ของการที่ชุดกีฬาฟรีในการฝึกซ้อมและแข่งขันมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด ( ̅ 
= 4.63) 
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ตาราง 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลตอบแทนกับแรงจูงใจ ของ
การเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ด้านความรัก ความถนัดและ ความสนใจ  
 

ด้านความรัก ความถนัดและ ความสนใจ 
ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. ความหมาย 

นักกีฬาเรือพายมีความสนใจในกีฬาเรือพาย 4.66 0.476 มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายคิดว่าตนเองมีความถนัดในการ
เล่นกีฬาเรือพาย 

4.78 0.418 มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายชอบความท้าทายในการแข่งขัน
เรือพาย 

4.79 0.408 มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายต้องการพัฒนาทักษะในด้าน

กีฬาของตนเองให้สูงขึ้น 
4.82 0.385 มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายต้องการเรียนรู้เกมส์ของการ
แข่งขันกีฬาเรือพาย 

4.69 0.462 มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายมีความชื่นชอบกีฬาเรือพายที่

ต้องชิงไหวพริบกับคู่แข่งขันตลอดเวลา 
4.78 0.418 มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายต้องการรักษาร่างกายให้แข็งแรง
อยู่เสมอ 

4.74 0.505 มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายต้องการมีรูปร่างที่สง่างาม 4.77 0.420 มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 4.79 0.408 มากที่สุด 

รวม 4.76 0.433 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่าผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายในด้านความรัก 

ความถนัดและ ความสนใจนั้น โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.76) เม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่านักกีฬาเรือพายต้องการพัฒนาทักษะในด้านกีฬาของตนเองให้สูงขึ้น มีระดับความส าคัญ

สูงที่สุดซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82) รองมาเป็นนักกีฬาเรือพายชอบความท้าทายในการแข่งขัน

เรือพายมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.79) นักกีฬาเรือพายต้องการลดค่าใช้จ่ายด้าน

สุขภาพมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.79) นักกีฬาเรือพายคิดว่าตนเองมีความถนัด
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ในการเล่นกีฬาเรือพายมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.78) นักกีฬาเรือพายมีความชื่น

ชอบกีฬาเรือพายที่ต้องชิงไหวพริบกับคู่แข่งขันตลอดเวลามีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 

4.78)  นักกีฬาเรือพายต้องการมีรูปร่างที่สง่างามมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.77) 

นักกีฬาเรือพายต้องการรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 
4.74) นักกีฬาเรือพายต้องการเรียนรู้เกมส์ของการแข่งขันกีฬาเรือพายมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( ̅ = 4.69)  และนักกีฬาเรือพายมีความสนใจในกีฬาเรือพายมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ

ความส าคัญมากที่สุด ( ̅ = 4.66) 
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ตาราง 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลตอบแทนกับแรงจูงใจ ของ
การเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ด้านบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ด้านบุคคลที่เก่ียวข้อง 
ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. ความหมาย 

มีความเชื่อมันในความสามารถของตนว่าจะ

ประสบความส าเร็จในการเล่นกีฬาเรือพาย 
4.82 0.389 มากที่สุด 

มีความคิดว่าการเป็นนักกีฬาเรือพายท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจ 

4.81 0.391 มากที่สุด 

มีความคิดว่ากีฬาเรือพายเป็นกีฬาที่ท้าทาย

ความสามารถ 
4.78 0.416 มากที่สุด 

มีความคิดว่ากีฬาเรือพายมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ 

4.95 0.223 มากที่สุด 

มีความคิดว่ากีฬาเรือพายช่วยพัฒนา

ความสามารถเชิงกีฬาของตนให้สูงขึ้นได้ 
4.84 0.372 มากที่สุด 

ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดให้การสนับสนุนใน
การเล่นและเป็นนักกีฬาเรือพาย 

4.75 0.435 มากที่สุด 

เชื่อว่ากีฬาเรือพายสามารถเพ่ิมพูนความแข็งแรง

และเสริมสร้างความอดทนให้เพ่ิมขึ้นได้ 
4.79 0.410 มากที่สุด 

ผู้มีประสบการณ์ในกีฬาเรือพายแนะน าและ
ชักชวนให้เล่นกีฬาเรือพาย 

4.91 0.283 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.729 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่าผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายในด้านบุคคลที่

เก่ียวข้องนั้น โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.83) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า
กีฬาเรือพายมีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้นั้น มีระดับความส าคัญสูงที่สุดซ่ึงอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.95) รองลงมา ผู้มีประสบการณ์ในกีฬาเรือพายแนะน าและชักชวนให้เล่นกีฬา

เรือพายมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.91) กีฬาเรือพายช่วยพัฒนาความ 
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สามารถเชิงกีฬาของตนให้สูงขึ้นได้ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.84) ความเชื่อม่ัน
ในความสามารถของตนว่าจะประสบความส าเร็จในการเล่นกีฬาเรือพายมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( ̅ = 4.82) นัการเป็นนักกีฬาเรือพายท าให้เกิดความภาคภูมิใจมีระดับควมส าคัญอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.81)  เชื่อว่ากีฬาเรือพายสามารถเพ่ิมพูนความแข็งแรงและเสริมสร้างความ

อดทนให้เพ่ิมขึ้นได้มีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.79) กีฬาเรือพายเป็นกีฬาที่ท้าทาย

ความสามารถมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.78) และครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดให้
การสนับสนุนในการเล่นและเป็นนักกีฬาเรือพายมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด 

( ̅ = 4.75) 
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ตาราง 4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลตอบแทนกับแรงจูงใจ ของ

การเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ด้านโอกาสที่ได้รับในอนาคต 
 

ด้านโอกาสที่ได้รับในอนาคต 
ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. ความหมาย 

มีโอกาสที่จะเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นด้วย

ระบบโควตานักกีฬา 
4.81 0.395 มากที่สุด 

มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาระหว่างเรียน 4.75 0.432 มากที่สุด 

มีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากผลส าเร็จในการ
แข่งขัน 

4.77 0.420 มากที่สุด 

มีโอกาสได้รับเงินรางวัล 4.91 0.294 มากที่สุด 

มีโอกาสเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
4.95 0.228 มากที่สุด 

มีโอกาสได้แสวงหาความรู้ใหม่และได้รับ
ประสบการณ์ในเชิงกีฬาเรือพาย 

4.83 0.378 มากที่สุด 

มีโอกาสประกอบอาชีพในฐานะเป็นผู้ฝึกสอนใน

สถานศึกษาหรือชมรมเรือพาย ต่าง ๆ ได้ 
4.91 0.287 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.348 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่าผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายในด้านโอกาสที่

ได้รับในอนาคตนั้น โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85) เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่ามีโอกาสเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระดับความส าคัญสูงที่สุดซ่ึง

อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.95) รองมาเป็นมีโอกาสประกอบอาชีพในฐานะเป็นผู้ฝึกสอนใน

สถานศึกษาหรือชมรมเรือพาย ต่าง ๆ ได้มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.91) มี

โอกาสได้รับเงินรางวัลมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.91) มีโอกาสได้แสวงหาความรู้
ใหม่และได้รับประสบการณ์ในเชิงกีฬาเรือพายมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
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 ( ̅ = 4.83) มีโอกาสที่จะเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นด้วยระบบโควตานักกีฬามีระดับควมส าคัญอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.81) มีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากผลส าเร็จในการแข่งขันมีระดับควมส าคัญ

อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.77) และ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาระหว่างเรียนมีระดับควมส าคัญอยู่

ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.75)  
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีม
ชาติไทย 

 
การก าหนดสมมตฐิาน 

      : ผลตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 

      : ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 
   

 การก าหนดระดับความมีนยัส าคญัทางสถติิ 

                      
   

ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือ
พายทีมชาติไทย 
 

 
ผลตอบแทนในการเล่น

กีฬาเรือพาย 

แรงจูงใจของการ

เป็นนักกีฬาเรือพาย 

ผลตอบแทนในการเล่นกีฬาเรือพาย 1.000 0.000* 

แรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพาย 0.000* 1.000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   
 จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการ

เป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.000* ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า α=0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน    และยอมรับสมมติฐาน    แสดงว่า ผลตอบแทนในการเล่นกีฬารือพายมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 
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บทที่ 5 
สร ุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
 งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีม
ชาติไทย” มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  เพ่ือส ารวจปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย  และ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ผลการศึกษาที่ได้
มีดังนี้ 
  

สร ุปผลการศ ึกษา 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

              พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 290 คน ร้อยละ 72.5 ซ่ึงมากกว่าเพศ
หญิง เพศหญิงมีจ านวน 110 คน ร้อยละ 27.5 มีอายุอยู่ในช่วงกลุ่มคนวัยท างานโดยมีอายุมากกว่า 20 
ปี ขึ้นไป จ านวน 274 คน ร้อยละ 68.50 รองมาเป็นอายุ 20 ปี จ านวน 73 คน ร้อยละ 18.30 และ

อายุ 19 ปี จ านวน 53 คน ร้อยละ 13.30 เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์พบว่านักกีฬาที่มีประสบการณ์ 
ต่ังแต่ 3 ปีขึ้นไปมีจ านวนมากที่สุดโดยมีจ านวน 324 คน ร้อยละ 81.00 และนักกีฬาที่มีประสบการณ์ 

น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 76 คน ร้อยละ 19.00 และรางวัลในการเล่นกีฬาเรือพายพบว่า เงินรางวัลมี
จ านวนมากที่สุด โดยมีจ านวนทั้งหมด 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50  และ การศึกษา จ านวน 138 
คน ร้อยละ 34.50 

 
ค ่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความสัมพนัธร์ะหวา่ง ผลตอบแทนกับแรงจูงใจ ของการเปน็

นักกีฬาเร ือพายทีมชาติไทย ด้านการศ ึกษา 
                พบว่าผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายในด้านการศึกษานั้น โดยรวม

มีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.99) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการให้ทุนการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนให้นักกีฬาได้เรียนฟรีในระดับปริญาตรี,โท,เอก มีระดับความส าคัญสูงที่สุดซ่ึงอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  ( ̅ = 4.96) และในด้านของการที่ให้นักทีมชาติไทยได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นมีระดับความส าคัญอยู่ใน

ระดับความส าคัญมากที่สุด  ( ̅ = 4.92) 
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ค ่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความสัมพนัธร์ะหวา่ง ผลตอบแทนกับแรงจูงใจ ของการเปน็
นักกีฬาเร ือพายทีมชาติไทย ด้านเงินร างวัล  

 พบว่าผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายในด้านเงินรางวัลนั้น โดยรวมมี

ระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.69) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อม

ส าหรับนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย มีระดับความส าคัญสูงที่สุดซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.78) 
รองมาเป็นด้านสวัสดิการในเรื่องที่พักนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅ = 4.67) ด้านของงบประมาณฟรีในการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการเสริมสร้างและทดสอบ

สมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬามีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.67) และในด้าน

ของการที่ชุดกีฬาฟรีในการฝึกซ้อมและแข่งขันมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด ( ̅ 
= 4.63) 

 
ค ่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความสัมพนัธร์ะหวา่ง ผลตอบแทนกับแรงจูงใจ ของการเปน็

นักกีฬาเรอืพายทมีชาตไิทย ด้านความรกั ความถนัดและ ความสนใจ 
  พบว่าผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายในด้านความรัก ความถนัดและ 

ความสนใจนั้น โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.76) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า
นักกีฬาเรือพายต้องการพัฒนาทักษะในด้านกีฬาของตนเองให้สูงขึ้น มีระดับความส าคัญสูงที่สุดซ่ึงอยู่

ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82) รองมาเป็นนักกีฬาเรือพายชอบความท้าทายในการแข่งขันเรือพายมี

ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.79) นักกีฬาเรือพายต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมี

ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.79) นักกีฬาเรือพายคิดว่าตนเองมีความถนัดในการเล่น

กีฬาเรือพายมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.78) นักกีฬาเรือพายมีความชื่นชอบกีฬา

เรือพายที่ต้องชิงไหวพริบกับคู่แข่งขันตลอดเวลามีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.78)  

นักกีฬาเรือพายต้องการมีรูปร่างที่สง่างามมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.77) นักกีฬา

เรือพายต้องการรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.74) 
นักกีฬาเรือพายต้องการเรียนรู้เกมส์ของการแข่งขันกีฬาเรือพายมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 

( ̅ = 4.69)  และนักกีฬาเรือพายมีความสนใจในกีฬาเรือพายมีระดับความส าคัญอยู่ ในระดับ

ความส าคัญมากที่สุด ( ̅ = 4.66) 
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ค ่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความสัมพนัธร์ะหวา่ง ผลตอบแทนกับแรงจูงใจ ของการเปน็
นักกีฬาเรอืพายทมีชาตไิทย ด้านบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

 พบว่าผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายในด้านบุคคลที่เก่ียวข้องนั้น 

โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.83) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ากีฬาเรือพายมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้นั้น มีระดับความส าคัญสูงที่สุดซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด 

( ̅ = 4.95) รองลงมา ผู้มีประสบการณ์ในกีฬาเรือพายแนะน าและชักชวนให้เล่นกีฬาเรือพายมีระดับ

ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.91) กีฬาเรือพายช่วยพัฒนาความ 

สามารถเชิงกีฬาของตนให้สูงขึ้นได้ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.84) ความเชื่อม่ัน
ในความสามารถของตนว่าจะประสบความส าเร็จในการเล่นกีฬาเรือพายมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( ̅ = 4.82) นัการเป็นนักกีฬาเรือพายท าให้เกิดความภาคภูมิใจมีระดับควมส าคัญอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.81)  เชื่อว่ากีฬาเรือพายสามารถเพ่ิมพูนความแข็งแรงและเสริมสร้างความ

อดทนให้เพ่ิมขึ้นได้มีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.79) กีฬาเรือพายเป็นกีฬาที่ท้าทาย

ความสามารถมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.78) และครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดให้
การสนับสนุนในการเล่นและเป็นนักกีฬาเรือพายมีระดับความส าคัญอยู่ ในระดับความส าคัญมากที่สุด 

( ̅ = 4.75) 
 

ค ่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความสัมพนัธร์ะหวา่ง ผลตอบแทนกับแรงจูงใจ ของการเปน็
นักกีฬาเรอืพายทมีชาตไิทย ด้านโอกาสทีไ่ดร้บัในอนาคต 
 พบว่าผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายในด้านโอกาสที่ได้รับในอนาคตนั้น 

โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ามีโอกาสเดินทาง

ไปสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระดับความส าคัญสูงที่สุดซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ 
= 4.95) รองมาเป็นมีโอกาสประกอบอาชีพในฐานะเป็นผู้ฝึกสอนในสถานศึกษาหรือชมรมเรือพาย ต่าง 

ๆ ได้มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.91) มีโอกาสได้รับเงินรางวัลมีระดับความส าคัญ

อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.91) มีโอกาสได้แสวงหาความรู้ใหม่และได้รับประสบการณ์ในเชิงกีฬาเรือ
พายมีระดับควมส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ( ̅ = 4.83) มีโอกาสที่จะเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นด้วยระบบโควตานักกีฬามีระดับควมส าคัญอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.81) มีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากผลส าเร็จในการแข่งขันมีระดับควมส าคัญ

อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.77) และ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาระหว่างเรียนมีระดับควมส าคัญอยู่

ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.75)  
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การวิเคราะหค์วามสัมพนัธร์ะหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเปน็นักกฬีาเรอืพายทมีชาติ
ไทยสมมติฐาน 

      : ผลตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 

      : ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 
 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีม

ชาติไทย พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.000* ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า α=0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H_0 และ
ยอมรับสมมติฐาน H_1 แสดงว่า ผลตอบแทนในการเล่นกีฬารือพาย มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของ

การเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 
 

อภิปลายผลการศ ึกษา 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ ผลตอบแทนในการเล่นกีฬาเรือพายที่
ประกอบด้วย 

 1.การศึกษา 
 2.เงินรางวัล 

มีระดับความส าคัญที่ระดับ มากที่สุด รวมถึงแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายที่ประกอบด้วย 
 1.ด้านความรัก ความถนัด และความสนใจ 
 2.ด้านบุคคลที่เก่ียวข้อง 

 3.ด้านโอกาสที่ได้รับในอนาคต 
มีระดับความส าคัญที่ระดับ มากที่สุด เช่นกันซ่ึงสอดคล้องกับ วิรัช สงวนวงค์วาน (2556 ) กล่าวว่า 

แรงจูงใจ คือ ความเต็มใจของพนักงาน ที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ และเพ่ือตอบสนองความ ต้องการของพนักงานผู้นั้นด้วย การจูงใจในองค์การจึงมีผลมาก 
ที่ส่งผลท าให้มีอิทธิพลในการก าหนดทิศทางในตัวบุคคลนั้น ๆ  

 ในส่วนของผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของ
การเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย มีความสัมพันธ์กันในระดับความส าคัญที่มากที่สุด ชี้ให้เห็นว่า 

การศึกษา และ เงินรางวัล เป็นปัจจัยที่มีส่วนให้เกิดแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 
โดยสอดคล้องกับ สุรศักด์ิ สิงห์สา (2559) ที่กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพายของนักกีฬาใน
ด้านโอกาสที่จะได้รับแต่ไม่สอดคล้อง  [1.ในด้านเงินรางวัล ] และ สอดคล้องกับ กิตติศักด์ิ  มีเจริญ 

(2558) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในการเล่นฟุตบอลในด้านโอกาสและรายได้ หรือผลประโยชน์ มีส่วนใน
การพลักดันให้บุคคลมีแรงจูงใจในการเล่นฟุตซอล 
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ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 จากการศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือ

พายทีมชาติไทย พบว่าแรงจูงใจมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นในการเล่นกีฬาเรือพาย
ทีมชาติไทย ดังนั้นผู้ฝึกสอนและผู้ที่เก่ียวข้องควรน าผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน การ
พัฒนาวงการเรือพายต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะวิจัยในคร ั้งต่อไป 
 1.ควรท าการวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจของนักกีฬาเรือพายที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ 

 2.ควรท าการวิจัยสภาพปัญหาอุปสรรคในการเล่นกีฬาเรือพายของนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
ความสัมพันธ ์ร ะหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการ เป็นนักกีฬาเร ือพายทีมชาติไทย  

Relationship between Reward with Motivation. Of Paddle Athletes Thailand National 
Team 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
ข้อมูลของจะถูกน าไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น  

........................................................... 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค  าช ี้แจง โปรดท าเคร ือ่งหมาย   ลงไปในชอ่ง  เพียง 1 ช ่อง ตามความเปน็จรงิ 
 1. เพศ 

 □ 1. ชาย    □ 2. หญิง 

 

2. อายุ 

 □ 1. อายุ 18 ปี    □ 2. อายุ 19 ปี 

 □ 3. อายุ 20 ปี    □ 4. มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 
 

3. ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาเรือพาย  

 □ 1. น้อยกว่า 3 ปี   □ 2. ต่ังแต่ 3 ปีขึ้นไป 

 
4. รางวัลในการเล่นกีฬาเรือพาย        

 □ 1. การศึกษา    □ 2. เงินรางวัล 
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ส่วนที่ 2  ความสัมพนัธร์ะหวา่ง ผลตอบแทนกบัแรงจงูใจ ของการเปน็นักกฬีาเรอืพายทมีชาตไิทย

ค  าช ี้แจง  โปรดท าเคร ือ่งหมาย  ลงไปในชอ่ง  เพียง 1 ช ่อง ตามความเปน็จรงิ 

ข้อ ค  าถาม 
ผลตอบแทนในการ เป็นนักกีฬาเร ือพาย  

ระดับความส าค ัญ  

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

การศกึษา 

5 ทุนการศึกษาสนับสนุนให้นักกีฬาได้เรียนฟรีในระดับ
ปริญาตรี,โท,เอก 

     

6 นักกีฬาทีมชาติไทยได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น      

เงินรางวัล 

7 สวัสดิการในเรื่องที่พักนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย      

8 เบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมส าหรับนักกีฬาเรือพายทีมชาติ
ไทย 

     

9 ชุดกีฬาฟรีในการฝึกซ้อม และแข่งขัน      

10 งบประมาณฟรีในการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการเสริมสร้างและ
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬา 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกับแรงจูงใจของการเปน็นักกฬีาเรอืพายทมีชาตไิทย 

ค  าช ี้แจง โปรดท าเคร ือ่งหมาย   ลงไปในชอ่งระดับความส าคญัของท่านเพียงค  าตอบเดยีว 

 

ข้อ ค  าถาม 

แรงจูงใจของการ เป็นนักกีฬาเร ือพาย 

ระดับความส าค ัญ 

5 
มาก

ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน

กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย

ที่สุด 

ด้านความรกั ความถนดัและ ความสนใจ  

11 นักกีฬาเรือพายมีความสนใจในกีฬาเรือพาย      

12 นักกีฬาเรือพายคิดว่าตนเองมีความถนัดในการเล่นกีฬา
เรือพาย 

     

13 นักกีฬาเรือพายชอบความท้าทายในการแข่งขันเรือพาย      

14 
นักกีฬาเรือพายต้องการพัฒนาทักษะในด้านกีฬาของ
ตนเองให้สูงขึ้น 

     

15 
นักกีฬาเรือพายต้องการเรียนรู้เกมส์ของการแข่งขันกีฬา

เรือพาย 
     

16 
 

นักกีฬาเรือพายมีความชื่นชอบกีฬาเรือพายที่ต้องชิงไหว
พริบกับคู่แข่งขันตลอดเวลา 

     

17 นักกีฬาเรือพายต้องการรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ      

18 นักกีฬาเรือพายต้องการมีรูปร่างที่สง่างาม      

19 นักกีฬาเรือพายต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ      

ด้านบุคคลที่เกีย่วข้อง 

20 
 

มีความเชื่อมันในความสามารถของตนว่าจะประสบ
ความส าเร็จในการเล่นกีฬาเรือพาย 

     

21 
 

มีความคิดว่าการเป็นนักกีฬาเรือพายท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ 

     

22 

 

มีความคิดว่ากีฬาเรือพายเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถ 
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ข้อ ค  าถาม 

แรงจูงใจของการ เป็นนักกีฬาเร ือพาย  

ระดับความส าค ัญ  

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ที่สุด 

23 
 

มีความคิดว่ากีฬาเรือพายมีส่วนช่วยในการพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเองได้ 

     

24 
มีความคิดว่าก่ีฬาเรือพายช่วยพัฒนาความสามารถเชิง
กีฬาของตนให้สูงขึ้นได้ 

     

25 

 

ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดให้การสนับสนุนในการเล่น

และเป็นนักกีฬาเรือพาย 
     

26 
 

เชื่อว่ากีฬาเรือพายสามารถเพ่ิมพูนความแข็งแรงและ
เสริมสร้างความอดทนให้เพ่ิมขึ้นได้ 

     

27 

 

ผู้มีประสบการณ์ในกีฬาเรือพายแนะน าและชักชวนให้

เล่นกีฬาเรือพาย 
     

ด้านโอกาสทีไ่ดร้บัในอนาคต 

28 มีโอกาสที่จะเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นด้วยระบบโควตา

นักกีฬา 

     

29 มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาระหว่างเรียน      

30 มีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากผลส าเร็จในการแข่งขัน      

31 มีโอกาสได้รับเงินรางวัล      

32 มีโอกาสเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

     

33 มีโอกาสได้แสวงหาความรู้ใหม่และได้รับประสบการณ์ใน
เชิงกีฬาเรือพาย 

     

34 มีโอกาสประกอบอาชีพในฐานะเป็นผู้ฝึกสอนใน
สถานศึกษาหรือชมรมเรือพาย ต่าง ๆ ได้ 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นอืน่ ๆ   

ค  าช ี้แจง โปรดเขียนข้อเสนอแนะและความคดิเหน็อื่น ๆ   
 ............................................................................................................................. ......................
.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................

..................................................................................................................................................... 
  

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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