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ของ ศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและเสนอ
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แรงบันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในอดีตการปกป้องรักษาบ้านเมือง นอกจากมีก าลังพลกองทัพบกแล้ว ก าลังพลกองทัพ เรือ 
ก็มีความส าคัญในการรักษาเอกราชของชาติ ตั้งแต่สมัย กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก าลังรบทางเรือในล าน้ า แม่น้ าล าคลอง ใช้เรือพายเป็นหลัก การรบจะเรือพาย
เข้ามาชิด เรือข้าศึก และฝีพาย ซึ่งเป็นก าลังรบด้วย จะท าการเข้าประชิดตัวข้าศึก ท าการรบพุ่งกับ
ข้าศึก ดังนั้นเรือพายจึงเป็นก าลังหลักทางน้ า ในยามบ้านเมืองสงบปราศจากข้าศึก กองทัพเรือได้ท า
เรือพายมาใช้ในการแข่งขันกีฬา เช่น ประเพณีแข่งเรือยาว ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก   

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าเรือพายเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบัน ซึ่งมีการจัด หลักสูตรการเรียนพายเรือยาวมังกรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษา  ซึ่ง
ผู้เรียนเรือยาวจะเป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ว่ายน้ าเป็น และปัจจุบันมี
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น สถาบันการพละศึกษา ได้ท า การเปิดการสอนพายเรือยาวมังกร และ
สามารถน าไปใช้ในการแข่งขันกีฬา หรือพายเป็นอาชีพได้อีกด้วย ปัจจุบันเรือยาวมี การแข่งขันรายการ
ต่าง ๆ มากมายเช่น ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  กีฬา
แห่งชาติ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย การแข่งขันนานาชาติ การแข่งขันซีเกมส์ 
เอเชี่ยนเกมส์ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก การจัดการ
แข่งขันแต่ละครั้งจะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจ านวนมาก และมี  แนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
นักกีฬาที่ประสบผลส าเร็จจะได้รับเหรียญจากการแข่งขันในรายการที่ ส าคัญ  นอกจากจะน า ชื่อเสียง
มาสู่ตนเอง วงศ์ตระกูล ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้เกี่ยวข้อง ทีมสังกัด ต าแหน่งหน้าที่ซึ่งได้มากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับความส าคัญของรายการที่ท าการแข่งขันเพ่ือเป็นขวัญ และก าลังใจแก่นักกีฬาและผู้
ฝึกสอน รางวัลต่าง ๆ นั้นจะได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นอย่างดี เป็นผลท าให้
ฐานะทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงความเป็นอยู่ในสังคมที่ดีขึ้น ก็จะติดตามมาและสามารถเล่นเป็นอาชีพได้
อีกด้วย ในการแข่งขันมวยไทยจะประสบผลส าเร็จได้นั้นต้อง ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมให้เห็นเป็นปัจจุบัน 
และมีเทคนิคการฝึกซ้อม เพ่ือพัฒนาฝีมือ การฝึกซ้อมที่ดี นักกีฬาต้องมีความพร้อมทุก ๆ ด้าน เช่น ท า
ร่างกาย สุขภาพอนามัย สภาพจิตใจ และสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ ในการฝึกซ้อม เช่น  สถานที่ อุปกรณ์ ผู้
ฝึกสอน งบประมาณสนับสนุน เมื่อมีการฝึกซ้อม อย่างเต็มที่ เข้าแข่งขันก็จะมีโอกาสประสบผลส าเร็จ
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการที่นักกีฬาจะประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายหรือได้รับชัยชนะในการ
แข่งขัน จะต้องอาศัยการฝึกซ้อมเป็นส าคัญ ดังที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(2556)ได้กล่าวถึงการฝึกซ้อมไว้ว่า  การ ฝึกซ้อมที่ดี  มีความพร้อมในทุกทุกด้านย่อมส่งผลให้นักกีฬามี
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ความพร้อม ถ้ามีการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ เมื่อเข้าแข่งขันก็จะมีโอกาสประสบผลส าเร็จแต่ถ้ าการฝึกซ้อม
นั้นมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง และ ในขณะที่ฝึกซ้อมก็จะท าให้นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างไม่เต็มที่ มี
ผลเสียต่อนักกีฬาเองเมื่อเข้าแข่งขัน ซึ่ง สอดคล้องกับที่ ไพวัลย์  ตัณล าพุฒ (2555) กล่าวไว้ว่า “การ
ฝึกซ้อมจะท าให้นักกีฬามี ความสามารถสูง  เป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์  และจะท าบุคคลหรือทีมประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขัน ได้” 

ในการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันจึงต้องมีการเตรียมทีมโดยการฝึกซ้อมให้ดีที่สุด และการ
ฝึกซ้อม จะได้ผลมากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการด้วยกัน  ดังที่ มงคล แฝงส า
เคน (2555) ได้กล่าวว่า การฝึกซ้อม คือ การปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่ างกาย เพ่ือ ยกระดับ
ทักษะ และพัฒนาร่างกายให้มีสมรรถภาพ และประสิทธิภาพในการท างานสูง  ดังที่ เจริญ  กระบวน
รัตน์ (2557)  ที่กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬาในปัจจุบันจะต้องฝึกและเตรียมพร้อม ร่างกายและจิตใจ
ควบคู่กัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพิตร สม าหิโต (2558) ได้กล่าวว่า “นักกีฬาที่ มีความสามารถสูงนั้น  
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทั้งทางด้านสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทาง จิตใจ และทักษะกีฬา  
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาการฝึกซ้อมนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทยเพื่อจะ ได้น าข้อมูลมา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการฝึกซ้อมนักกีฬาเรือยาวมังกร และเป็นแนวทางแก้ไข ให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ห าทางขจัด หรือลดปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ และ เป็นการพัฒนา
ความสามารถของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาใน ระดับสูงขึ้น
ต่อไป  

 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทยมีลักษณะอย่างไร 
 2.  ปัจจัยการพายเรือยาวอย่างไรมีผลต่อความส าเร็จการพายเรือยาวมังกรทีมชาติไทย 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือส ารวจปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการพายเรือยาวมังกรที่ส่งผลต่อนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย  
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กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีมชาติไทย มี
กรอบแนวคิดในการท าวิจัยได้มีก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรร่วม และตัวแปรตาม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานวิจัยและเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบ 
 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ปัจจัยการพายเรือยาวมีผลต่อความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีมชาติไทย 
 
ขอบเขตในกำรวิจัย 
 การก าหนดขบเขตของการวิจัยนี้สามารถอธบายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1. ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
ตัวแปรต้น 

- ผู้จัดการเรือยาวมังกรทีมชาติไทย   

- ผู้ฝึกสอน 

- นักกีฬ า 
ตัวแปรตาม 

- สภาพและปัญหาการฝึกซ้อมของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย 
2. พ้ืนที่สมาคมเรือพายแห่งประเทศ อ่างเก็บน้ า คลองบางไผ่ ต าบลบ้านฉาง จ.ระยอง 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ นักกีฬาเรือยาว

มังกรทีมชาติไทย 

ปัจจัยการพายเรือยาว 

มังกรทีมชาติไทย 

1. ผู้จัดการทีม 

2. ผู้ฝึกสอน 

3. นักกีฬา 

ความส าเร็จของการพาย
เรือยาวมังกรทีมชาติไทย 

H1 
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ตัวแปรที่ศึกษำ 
1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ผู้เกี่ยวข้องกับกำรพำยเรือยำวมังกรทีมชำติไทย 

1.1 ผู้จัดการทีม 
1.2 ผู้ฝึกสอน 
1.3 นักกีฬา 
 

2.  ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ควำมส ำเร็จของกำรพำยเรือยำวมังกรทีมชำติไทย 
   ผู้วิจัยได้น าตัวแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศัพท์เพ่ือน าไปสร้างเครื่องมือวิจัยให้ได้ค าตอบตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังต่อไปนี้ 
  ผู้จัดการทีม  หมายถึง  ผู้ที่ท า หน้าที่รับผิดชอบการบริหารทีม   

 ผู้ฝึกสอน  หมายถึง  ผู้ฝึกสอนกีฬ าเรือยาวมังกรทีมชาติไทย   
นักกีฬาเรือยาวทีมชาติไทย  หม ายถึง  นักกีฬาเรือยาวที่ผ่านการคัดเลือกจากทางสมาคมเรือ

พายแห่งประเทศไทย อย่างถูกตอ้ง  
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

1. ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย 
2. ทราบถึงปัจจัยการพายเรือยาวที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีมชาติไทย 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  งานวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
ประกอบการน าเสนอผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้
ก าหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็น 4 ส่วน  

ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีความส าเร็จ 
ส่วนที่ 2 แนวคิดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จนักกีฬา 
ส่วนที่ 3 ประวัติสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 
ส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีความส าเร็จ 

1.ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ของมาสโลว์ อับราฮัม มาส
โลว (Abrahum Maslow) เชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการที่ ไม่สิ้นสุดและ พฤติกรรมของมนุษย์  
จะเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่านนั้น โดยจะพยายามที่จะบ าบัด  ความต้องการในระดับ ที่
ต่ าสุดก่อน หลังจากนั้นจึงแสวงหาทางบ าบัดความต้องการระดับสูงต่อไปเรื่อย ๆมาสโลว์ ได้จ าแนก
ความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับดังนี้  

1 ความต้องการทางด้านกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตองการทางด้าน
พ้ืนฐานที่มนุษย์จ าเป็นต้องหาทางบ าบัดเพ่ือความอยู่รอดในการด ารงชีวิตไดแก้ ความต้องการ อาหาร 
อากาศ น้ํา เครื่องนุ่มห่ม ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

2 ความต้องการด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Needs) เป็น
ความต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองจากภัยอันตายทุกด้าน ความต้องการความมั่นคงและ  
หลักประกันในการท างานตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และผลประโยชน์พิเศษอ่ืนๆด้วย 

3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belonging Needs) เป็นความต้องการที่จะเข้า
ร่วมในกลุ่มสังคมตลอดจนได้รับความรัก และมิตรภาพจากกลลุ่มสังคม  

4 ความต้องการที่จะมีชื่อเสียง (Esteem Needs) เป็นความตองการที่จะให้ผู้อ่ืนยอมรับ นับ
ถือยกยองสรรเสริญ ว่าตนเองมีคุณค่ามีความสามารถ มีเกียรติยศชื่อเสียง  

5 ความต้องการที่จะให้ตนเองประสบความส าเร็จในชีวิตตามความนึกคิดของตนเอง (Self 
Actualization Needs) เป็นระดับความต้องการขั้นสูงสุดที่ต้องการให้ตนเองได้เป็น เพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จตามความปรารถนาของตนเองซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความต้องการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่ กับ 
ความสามารถทักษะ และศักยภาพท่ีมีของแต่ละบุคคล 
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ทฤษฎีความส าเร็จ (Achievement Needs) เมคเคลแลนด์ (McClelland,1953) มีความเชื่อ
ว่า มนุษย์เรามุ่ง จะกระท า สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไป เมคเคลแลนด์ได้สร้าง แบบทดสอบ        
เ พ่ือแยกประเภทของมนุษย์ออกเป็นพวกที่ มี ความต้องการความส า เร็ จสู งต่ า  เ รี ยกว่ า 
ThematicApprecptionTest (TAT) TAT จะประกอบด้วย ภาพต่าง ๆ ภาพเหล่านี้ จะไม่มีค าบรรยาย
ก ากับไว้ ผู้ทดสอบ จะเป็นผู้บรรยายว่า ภาพเหล่านั้น เกี่ยวกับ สิ่งใด หรือคนในภาพนั้น มีความรู้สึก
อย่างไร เช่น ภาพวาดหนึ่ง มีเด็กหนุ่ม ก าลังพรวนดินกลางทุ่งนา ที่ปลายนา มีพระอาทิตย์ก าลัง จะลับ
ขอบฟ้า แสดงถึง เวลาเย็น ผู้ทดสอบ จะต้องบรรยายว่า เด็กหนุ่มคนนั้น มีความรู้สึก อย่างไร ค าบอก
เล่า ของผู้ทดสอบ จะได้รับ การตีความจากผู้ตัดสินว่า เขามีแรงจูงใจ ในความส าเร็จ สูงหรือต่ า โดย
ได้รับ การเปรียบเทียบ ค าตอบของผู้ทดสอบต่าง ๆ เช่น ถ้าผู้ทดสอบเล่าว่า หนุ่มผู้นั้นก าลังเสียใจว่า 
พระอาทิตย์ ก าลังตกดิน ซึ่งหมายความว่า เขาไม่สามารถปลูกต้นไม้ ให้เสร็จสิ้นในวันนี้ได้ ใน
ขณะเดียวกัน มีผู้ทดสอบอีกผู้หนึ่ง บรรยายว่า หนุ่มคนนั้น ดีใจว่า พระอาทิตย์ตก และ เขาจะได้
พักผ่อนเสียที จะได้ดื่มเหล้า สรวลเสเฮฮาบ้าง จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ทดสอบคนที่หนึ่ง จะได้รับการ
ตีความว่า เขามีแรงจูงใจ ในความส าเร็จสูง และผู้ทดสอบคนที่สอง จะได้รับการตีความว่า เขามี
แรงจูงใจในความส าเร็จต่ า ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจ ในความส าเร็จสูง (McClelland,1947)ได้
เก็บรวบรวมลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ บุคคลผู้มีแรงจูงใจในความส าเร็จสูง จะต้องเป็นคนที่ 

1. ชอบท างาน ที่มีระดับยากปานกลาง เป็นงานที่ไม่ยาก หรือง่ายเกิน ความสามารถของเขา 
ในการทดลองชิ้นหนึ่ง ให้ผู้รับการทดลอง โยนเกือกม้าใส่ห่วงที่ปักกับดิน ผลปรากฏว่ า บุคคลมี
แรงจูงใจสองลักษณะ คือ แรงจูงใจในความส าเร็จสูงและต่ า มีการปฏิบัติ ที่แตกต่างกัน พวกที่มี
แรงจูงใจสูง จะเลือกระยะห่าง จากหลักพอสมควรที่เขาสามารถจะโยนเกือกม้า เข้าหลักได้ เขาจะไม่
ยืน ใกล้หรือไกล เกินไป แต่จะยืนให้ห่างมาก เท่าที่เขาจะพยายามโยน ให้เข้าได้ ส่วนพวกแรงจูงใจ
ด้านนี้ต่ า มักเลือกยืนใกล้ ๆ ให้ใส่เกือกม้าได้ง่าย ๆ หรือยืนไกล ๆ จนไม่สามารถโยนเข้าได้ 

2. ชอบได้รับการตอบสนอง ต่อผลงานทันที ที่ผลส าเร็จ เพ่ือจะได้วัดประเมิน ผลงาน
ความก้าวหน้า ของเขา และจะวัดตาม กฎเกณฑ์ท่ีบ่งเฉพาะ 

3. ชอบที่จะท าสิ่งใดแล้ว ท าให้ส าเร็จไป และเขามักมีความสนใจ ในงานนั้น ๆ มีการ
ตอบสนอง ความต้องการภายใน (Intrinsic Reward) งานนั้น ควรน่าสนใจและท้าทาย 

4. เมื่อเลือก และมีจุดมุ่งหมายแล้ว จะต้องท าจนส าเร็จลุล่วงไป เขาอาจ จะมีลักษณะเงียบ ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับ คนอ่ืนมากนัก เขารู้ถึงว่า ความสามารถของเขานั้นจริง ๆ มีแค่ไหน ไม่ใช่ คิดเองว่า เขามี
ความสามารถ มีแค่นั้นแค่นี้ 
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เนื่องด้วย ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจสูง ในความส าเร็จ มักจะเป็น ประโยชน์ต่อองค์กร และเอกบุคคล 
McClelland ได้สร้างกลุ่มฝึกบุคคล เพ่ือเป็นพวกที่มีแรงจูงใจสูง ขึ้นในหมู่ นักบริหาร ซึ่งเขามี
จุดมุ่งหมายดังนี้ 

1. สอนให้ผู้ร่วมงาน รู้วิธีการคิด พูด และกระท า คล้ายกับพวกที่มีแรงจูงใจสูง ด้านความส าเร็จ  
2. ให้ผู้ ร่วมงานรู้จัก ตัวเองมากขึ้น ตามความเป็นจริง รู้จักความสามารถที่แท้จริงของตน  
3. สร้างสรรค์ให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้ เกี่ยวกับความหวังของผู้อ่ืน ความสามารถ ความกลัว ความ
ผิดพลาด ล้มเหลว และความส าเร็จของผู้อ่ืนและตนเอง โดยให้บุคคลเหล่านี้มีประสบการณ์ทาง
อารมณ์ร่วมกัน เมคเคลแลนด์ ได้รับความส าเร็จในการสร้าง กลุ่มฝึกฝนความส าเร็จ ให้ผู้จัดการ แต่ผล
ของการฝึกนี้ ยังสามารถยืนยันได้ว่า ผู้จัดการเหล่านี้ มีแรงจูงใจ ในความส าเร็จจริงหรือไม่ หรืออาจ
เพราะ ต าแหน่งในงานของเขา เป็นตัวก าหนด ข้อผิดพลาดของทฤษฎี นี้คือ การตีความข้อมูลจาก การ
เล่าบรรยายภาพของผู้ทดสอบ การตีความข้อมูลเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อของผู้ตีความ ฉะนั้นผู้
ทดสอบ จะมีแรงจูงใจสูงหรือต่ า ขึ้นอยู่กับ ค าบรรยายของตนสอดคล้องกับ ความคิดความเชื่อ ของผู้
ตีความทางใด โดย นิโคล (Nicholls. 1989 อ้างถึงใน วนิชา ศรีตะปัญญะ . 2557) ได้ให้ความ 
หมายถึง การรับรู้ความส าเร็จไว้ดังนี้ การรับรู้ความส าเร็จ (Perceive success) นักกีฬาควรถูกฝึกให้มี
การรับรู้ว่า “ความส าเร็จ” ทั้งในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ไม่ใช่การท าจนส าเร็จหรือแพ้ - ชนะ แต่ควร
เน้นที่ความ พยายามที่จะกระท าเพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้และควรเป็นจุดมุงหมายที่ยากขึ้น
และท าได้ การรับรู้ความส าเร็จในการเล่นกีฬาของนิโคล ได้แยกพฤติกรรมการตั้งเปูาหมายผลสัมฤทธิ์
ของบคุคล ซึ่งมีประเด็นหลักของการรับรู้ 2 ประเด็น คือ 1. แบบที่มีเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ ที่มีลักษณะ
การรับรู้ความส าเร็จโดยการมุ่งที่งาน เป็น การเรียนรู้ทักษะ มีความท้าทาย ความพยายาม ความคิด 
และมีเป้าหมายในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จน ประสบความส าเร็จ และมุ่งมั่นพัฒนาทักษะของตนเองให้ดี
ขึ้น เรียกลักษณะการก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์นี้ว่า แบบ “Task” (Task goal orientation) 2.
แบบการรับรู้ความส าเร็จ มีลักษณะการรับรู้ความส าเร็จโดยการมุ่งท่ีการเปรียบเทียบ เป็นการให้ความ
สนใจกับบุคคลอ่ืน ต้องการมีความสามารถเหนือคนอ่ืน เห็นคุณค่าในตนเอง เกิดจาก 24 ความ
พยายามมากขึ้น กล้าตัดสินใจและแสดงออกถึงพฤติกรรมให้บรรลุเปูาหมายของความส าเร็จจาก การ
เอาชนะผู้อ่ืน เรียกลักษณะการรับรู้ความส าเร็จนี้ว่า แบบ “Ego” (Ego goal orientation) 
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ส่วนที่ 2 แนวคิดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จนักกีฬา 

การศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยความส าเร็จเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยให้องค์ประกอบประสบความส าเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรทางธุรกิจที่ต้องการแสวงหาข้อได้เปรียบทางการค้าดังนั้นปัจจัยความส าเร็จ 
คือ องค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรธุรกิจที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมี อย่างไรก็ตามปัจจัย
ความส าเร็จไม่ใช่สิ่งรับประกันว่า ถ้าองค์กรใดมีปัจจัยความส าเร็จทุกตัวที่ก าหนดแล้วจะประสบ
ความส าเร็จ  ปัจจัยความส าเร็จเพียงแต่เป็นเกณฑ์ข้อก าหนดที่ส าคัญที่สามารถพยากรณ์หรือคาดคะเน
ว่า ถ้าองค์กรใดมีปัจจัยความส าเร็จครบทุกตัวตามที่ก าหนดแล้วจะสามารถจะสามารถแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทที่ประสบความส าเร็จได้ (Ketelhohn, 1998) การศึกษาปัจจัยความส าเร็จสามารถท า
ได้หลายวิธี วิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้ในการศึกษาหาปัจจัยความส าเร็จ คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi – structured interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์โดยที่ผู้สัมภาษณ์หรือผู้วิจัยก าหนด
วัตถุประสงค์และความต้องการที่แน่นอนในการสัมภาษณ์ไม่ได้ก าหนดค าถามที่ตายตัวว่าจะถามอะไร 
การศึกษาหาปัจจัยความส าเร็จจะเป็นตัวช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างมาตาวัดและหาจุดอ่อน 
เพ่ือเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้ 
 
ส่วนที่ 3 ประวัติสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เดิมชื่อ “สมาคมเรือยาวสมัครเล่น” ถือก าเนิดขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ.2531 โดยมี พลเรือเอก บัณฑิตย์ ชุณหวัณ เป็นนายกสมาคมคนแรก ทั้งนี้ 
ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีแม่น้ าอยู่หลายสาย และเรือยาว เป็นยุทโธปกรณ์ในการท าศึกสงครามแต่
โบราณ และการคมนาคมทางน้ าติดต่อกันตามหัวเมืองต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เรือเป็นพาหนะประกอบพิธี
การส าคัญ ๆ มาช้านาน เมื่อเรือจากหลายท้องถิ่นจ านวนมากมารวมกัน ก็มีการจัดประลองแข่งขันเรือ
ยาว จนเป็นที่นิยมชื่นชอบของชาวไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดกันมาและสมควรที่
จะต้องอนุรักษ์ เผยแพร่ กีฬาเรือยาวในหมู่ประชาชนและเยาวชนผู้สนใจ ได้ร่วมด าเนินกิจกรรมที่จะ
คงไว้ให้ กีฬาเรือยาว เป็นมรดกของชาติไทยต่อไป 

ในปี พ.ศ.2532 พลเรือเอก ดิลก ภัทรโกศล เสนาธิการทหารเรือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายก
สมาคมฯ และด าเนินการมุ่งเน้นเฉพาะกีฬาเรือยาวประเพณี ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในประเทศไทย และ
ในปีนี้ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จนถึงปี พ.ศ.2534 
สมาคมเรือยาวสมัครเล่น ได้รับการอนุญาตจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้สามารถด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติไทยและประเทศไทยได้ตามกฎหมาย จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมเรือ
ยาวสมัครเล่นแห่งประเทศไทย” ในปี พ.ศ.2535 
พลเรือเอก วิญญาณ สันติวิสัฏฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายก
สมาคมฯ คนที่ 3 ด าเนินกิจการพัฒนาด้านกีฬาเรือยาวอย่างต่อเนื่อง โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
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กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2536) ณ ประเทศสิงคโปร์ และกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2538) ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย รวมทั้งพัฒนากีฬาเรือยาวไปสู่กีฬาสากลหลายชนิดขึ้น โดยในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2537สหพันธ์เรือกรรเชียงนานาชาติ (INTERNATIONAL ROWING FEDERATION-
FISA) ได้ส่งผู้แทนมาส่งเสริมกีฬาเรือกรรเชียง โดยมอบเรือกรรเชียงให้ 6 ล า เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อม 
และในปี พ.ศ.2538 ได้ส่งนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันเรือแคนูที่ไต้หวัน 

ในปี พ.ศ.2539 สมาคมเรือยาวสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย” เพ่ือด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นทางการในกีฬาเรือพายที่ใช้คนพาย
ทุกชนิด ได้แก่ เรือยาว, เรือกรรเชียง, เรือแคนู และเรือคยัค โดยมี พลเรือเอก ธ ารง วิบูลย์เสถียร เป็น
นายกสมาคมฯ คนที่ 4 ได้พัฒนาการฝึกซ้อมเพ่ิมมากขึ้น และได้ส่งนักกีฬาเรือพายไปร่วมการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2540) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีการแข่งขันทั้ง 3 ประเภทกีฬา การ
แข่งขันในครั้งนี้ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ประสบความส าเร็จ โดยนักกีฬาเรือพายชนะเลิศได้ 1 
เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง หลังจากนั้น ได้มุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถส่งนักกีฬาเรือพายไปแข่งขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก และกีฬา
โอลิมปิคเกมส์ จนถึงปัจจุบัน 
 
ส่วนที่ 4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมพงษ์ โสมบ้านกวย (2558) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนักกรีฑาทีมชาติ
ไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงระดับแรงจูงใจใน
การเล่นกีฬาของนักกรีฑาทีมชาติไทยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ 1. นักกรีฑาทีมชาติไทย ชุดเอเชียนเกมส์ 2014 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20-25 ปี 
การศึกษา ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการฝึกซ้อม ต่ ากว่า 10,000 บาท สถานภาพโสด 
ระยะเวลาในการเข้าร่วมทีม มากกว่า 5 ปีขึ้นไป จ านวนครั้งที่ลงแข่งขัน มากกว่า 20 ครั้งขึ้นไป และได้
รางวัลเกียรติยศ/เหรียญรางวัลลงแข่งขัน มากกว่า 4 ครั้ง 2. ระดับแรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนัก
กรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อแยกเป็นรายด้านเรียงล าดับจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ ด้านแรงจูงใจภายนอก และ ด้านแรงจูงใจ
ภายใน ตามล าดับ สามารถแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 2.1 ด้านแรงจูงใจภายใน พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยค่าต่ าสุดคือ เล่นกรีฑาเพราะต้องการผ่อนคลายความเครียด ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ เล่น
กรีฑาเพราะต้องการพัฒนาทักษะกรีฑาให้ดีขึ้น 2.2 ด้านแรงจูงใจภายนอก พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยค่าต่ าสุดคือ เล่นกรีฑาเพราะต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ เล่นกรีฑาเพราะ
ต้องการประสบความส าเร็จเหมือนกับนักกรีฑาระดับนานาชาติ 
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 ธารารัตน์ แสงดาว (2556)  ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจที่มีต่อการออกก าลังกายของสามชิกท่ีมา
ใช้สถานบริการ คลาคแฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ .ศ. 2553. ปริญญานิพนธ์ กศ.
ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . คณะกรรมการควบคุม: 
รองศาสตาจารย์ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.น าชัย เลวัลย์. ผลการวิจัยพบว่า 1. 
แรงจูงใจที่มีต่อการออกก าลังกายของสมาชิกที่มาใช้สถานบริการ คลาคแฮทซ์ ฟิสเนส พรีเซ็นเตอร์ มี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 มีแรงจูงใจภายนอก อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.83  2. การเปรียบเที่ยบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจที่มีต่อการออกก าลังกายของสมาชิกท่ีมา
ใช้สถานบริการ บริการ คลาคแฮทซ์ ฟิสเนส พรีเซ็นเตอร์ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ .ศ. 2553 ระหว่าง
เพศชาย และเพศหญิง โดยการทดสอบค่า (t-test) พบว่าระหว่างเพศชาย กับเพศหญิงมีความแตกต่าง
กันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย
แรงจูงใจที่มีต่อการออกก าลังกายของสมาชิกที่มาใช้บริการ คลาคแฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขต
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2553 ระหว่างช่วงอายุของสมาชิก โดยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว พบว่ามีความแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างเป็นรายคู่พบว่าสมาชิกสถานบริการ คลาคแฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ. 2553 ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี และสมาชิกท่ีอายุ 25-35 ปี มีแรงจูงใจทุกด้านแตกต่างกับสมาชิกที่มี
อายุ 36 ปีขึ้นไป  4. การเปรียบเทียบความแตกต่างแรงคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจที่มีต่อการออกก าลัง
กายของสมาชิกที่เลือกใช้สถานบริการ คลาคแฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ .ศ. 
2553 ระหว่างช่วงรายได้ของสมาชิก โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ามีความ
แตกต่างกันทุกด้าน และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าสมาชิกที่มาใช้สถานบริการ คลาค
แฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2553 ที่มีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท และสมาชิก
ที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท มีแรงจูงใจภายใน แตกต่างกับสมาชิกที่มีรายได้สูงกว่า 40,000 บาท 
ขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
แรงจูงใจ ที่มีต่อการออกก าลังกายของสมาชิก ที่มาใช้บริการ คลาคแฮทซ์ ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ในเขต
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2553 ระหว่างอาชีพของสมาชิก โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 สุรศักดิ์ สิงห์สา (2559) ได้ท าการศึกษา แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพายของนักกีฬาเรือพาย 
ในการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.น าชัย เลวัลย์, อาจรย์ 
ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์. ผลการวิจัย พบว่า  1. แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพายของนักกีฬาเรือพาย ใน
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ด้านความรักความสนใจ, ด้านสุขภาพความแข็งแรง, ด้านความ
ทะเยอทะยาน, ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง, และด้านโอกาสที่ได้รับในอนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31, 4.38, 4.43, 4.39, และ4.25 ตามล าดับ 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการ
เล่นกีฬาเรือพายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างเพศ โดยรวม นักกีฬาเรือพายชายมี
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานของแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพาย เท่ากับ  4.26 และ0.31 
ตามล าดับ และนักกีฬาเรือพายหญิงมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานของแรงจูงใจในการเล่นกีฬา
เรือพาย เท่ากับ  4.41 และ 0.27 ตามล าดับ เมื่อท าการเปรียบเทียบแล้วพบว่า นักกีฬาเรือพายชาย 
และนักกีฬาเรือพายหญิงมีแรงจูงใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความรัก
ความสนใจ, ด้านสุขภาพความแข็งแรง, ด้านความทะเยอทะยาน, ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง, และด้าน
โอกาสที่ได้รับในอนาคต 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพายของนักกีฬาเรือพาย 
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างประเภทการแข่งขัน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตาฐานของแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพาย เท่ากับ  4.32 และ0.32 ตามล าดับ และ
นักกีฬาเรือพายที่เล่นกีฬาเรือพายประเภทเรือสากล มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานของ
แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพาย เท่ากับ  4.30 และ0.29 ตามล าดับ เมื่อท าการเปรียบเทียบแล้วพบว่า 
แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเรือพายของนักกีฬาเรียบพายประเภทเรือไทย และนักกีฬาเรือพาย ประเภท
เรือสากล มีแรงจูงใจ ไม่แตกต่างกัน 
 กิตติศักดิ์  มีเจริญ (2558) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจในการเล่นฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลรุ่น
อายุไม่เกิน  18  ปี  ภาคกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการแข่งขันควิกจูเนียร์ฟุตซอล ไทยแลนด์แชมป์
เปี้ยนชิพ  ครั้งที่  7.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม:  ผู้ช่วยศาสตาจารย์ธาวุฒิ  ปลื้มส าราญ,  ผู้ช่วยศาสตาจารย์
ธงชัย  เจริญทรัพย์มณี. ผลการวิจัยพบว่า 1. นักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี มีแรงจูงใจในการ
เล่นฟุตซอล  ด้านความรัก  ความถนัดและความสนใจ  ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  ด้านรายได้และ ผลประโยชน์   ด้านเกียรติยศชื่อเสียง  และด้านโอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต  มีแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  39.62 , 39.46 ,39.14 
, 38.20  และ  35.79  ตามล าดับ  2. นักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี  ที่มีระยะเวลาในการเล่น
ฟุตซอลน้อยกว่า 3 ปี มีแรงจูงใจในการเล่นฟุตซอล ด้านรายได้และผลประโยชน์  ด้านเกียรติยศ
ชื่อเสียง   ด้านความรัก   ความถนัดและความสนใจ  ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และด้านโอกาส ที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  คิด
เป็นร้อยละ  45.56 , 43.10 ,41.08 , 40.62  และ  35.71  ตามล าดับ 3. นักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่
เกิน 18  ปี  ที่มีระยะเวลาในการเล่นฟุตซอลตั้งแต่  3  ปีขึ้นไป   มีแรงจูงใจในการเล่นฟุตซอล  ด้าน
ความรัก  ความถนัดและความสนใจ  ด้านรายได้และผลประโยชน์  และด้านเกียรติยศชื่อเสียง  มี
แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  46.46 , 38.72  และ 36.30  ตามล าดับ  และ
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ส าหรับด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และ  ด้านความ คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  69.54  และ 38.86  ตามล าดับ  
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    บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาเรือ
ยาวมังกรทีมชาติไทย โดยแบ่งการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.  วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                                                                          
 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชำกร 
  ประชากรที่ใช้ครั้งนี้ คือนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทยจ านวน 400 คน 
เป็นนักกีฬาชาย จ านวน 208 คน และนักกีฬาหญิง 192 คน 
 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างดังนี้ เป็นนักกีฬาชาย 20 คน นักกีฬาหญิง 20 คน 
 

2. เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือเป็น

การศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย โดยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ  (Check list) 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาเรือยาวมังกร
ทีมชาติไทย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating scale)   แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านคือ 

2.1 ด้านผู้จัดการทีม 
2.2 ด้านผู้ฝึกสอน 
2.3 ด้านนักกีฬา 
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มีลักษณะแบบสอบถามมาตารส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีระดับปัจจัยของนักกีฬาเรือยาวมังกร มีค่าคะแนนดังนี้ 

มากที่สุด   5 
มาก    4 
ปานกลาง   3 
น้อย    2 
น้อยที่สุด   1 
 

ระดับปัจจัยของนักกีฬาเรือยาวมังกร มีค่าคะแนนมาแปลความหมายเป็นค่าเฉลี่ยรายข้อและ
รายด้าน 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   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

(Open ended) 
 
3. วิธีสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาเรือยาว
มังกรทีมชาติไทย โดยแบ่งการวิจัยตามผู้วิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ความ
เหมาะสมและความสอดคล้อง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือแบบสอบถาม มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
1. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เพ่ือขออนุญาตและขอความ

ร่วมมือไปยังผู้เชี่ยวชาญ 
2. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อค าถามตาม

เครื่องมือแต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วน าผลการตอบไปจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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4. วิธีด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.น าผลที่ได้จากแบบสอบถามบทที่ 1 ซึ่งเป้นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มาแจกแจง
ความถึ่และค่าร้อยละ แล้วน าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง  
 2.น าผลที่ได้จากแบบสอบถามบทที่ 2 แบบสอบถามที่วัด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
นักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทยโดยแยกลักษณะปัจจัยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้จัดการทีม ด้านผู้
ฝึกสอน ด้านนักกีฬา โดยหาค่าความถึ่และค่าร้อยละ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 3 น ามาเรียบเรียงแล้วน าเสนอเป็นเรียงความ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพายเรือยาวทีมชาติไทย ผลที่ได้มีดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความถ่ี (Frequency) ร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
ระดับความคิดเห็นด้านผู้จัดการทีม และความส าเร็จของการพายเรือยาวทีมชาติไทย 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson correlation)  
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ (Frequency) ร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตาราง 4.1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะทางประชากร 

ลักษณ์ทางประชากร จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
211 
189 

 
52.8 
47.3 

รวม 400 100.00 
2.อายุ 
         ต่ ากว่า 15 ปี 
         น้อยกว่า 20 ปีขึ้นไป 
         อายุ 16-20 ปีขึ้นไป 
         มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

 
11 
50 
101 
238 

 
2.8 
12.5 
25.3 
59.5 

รวม 400 100.00 
3.อาชีพ 
         นักเรียน / นักศึกษา  
         รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
         ท างานบริษัทเอกชน/รับจ้าง 
         ธุรกิจส่วนตัว 

  
         249 
           85 
            9 
           57 

 
62.3 

        21.3 
          2.3 
        14.3 

รวม 400 100.00 
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4.ระดับรายได้ต่อเดือน     
       ต่ ากว่า 10,000 บาท     
       รายได้ 10,000 – 20,000 บาท  
       รายได้ 30,000 บาทข้ึนไป 

 
164 
199 
37 

 
41.0 

        49.8 
9.3 

รวม 400 100.00 
          

 จากตาราง 4.1 พบว่านักกีฎาพายเรือส่วนใหญ่เป็น เพศชายจ านวน 211 คน ร้อยละ 52.8 
เพศหญิง 189 คน ร้อยละ 47.3 มีอายุส่วนใหญ่มากกว่า 20 ปีขึ้นไป จ านวน 238 คน ร้อยละ 59.5 
อายุ 16-20 ปีขึ้นไป 101 คน ร้อยละ 25.3 อายุน้อยกว่า 20 ปีขึ้นไป 50 คน ร้อยละ 12.5 อายุต่ า
กว่า 15 ปี 11 คน ร้อยละ 2.8 มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา 249 คน ร้อยละ 62.3 รับราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 85 คน ร้อยละ 21.3 ธุรกิจส่วนตัว 57 คน ร้อยละ 14.3  ท างานบริษัทเอกชน 
/ รับจ้าง 9 คน ร้อยละ 2.3 ระดับรายได้ 10,000 – 20,000 จ านวน 199 คน ร้อยละ 49.8 ต่ ากว่า 
10,000  164 คน ร้อยละ  41.0  รายได้ 30,000  37 คน ร้อยละ 9.3 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
ระดับความคิดเห็นด้านผู้จัดการทีม 
 

ตาราง 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีมชาติไทย ด้านผู้จัดการทีม 

ผู้จัดการทีม 
ระดับความส าคัญ 

𝑥 S.D. ความหมาย 

สวัสดิการในเรื่องท่ีพักให้กับนักกีฬาเรือพาย 4.57 .496 มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายมีงบประมาณส าหรับอาหาร 
และน้ าดื่ม 

4.45 .598 
มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายมีเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อม
ส าหรับนักกีฬา 

4.51 .501 
มากที่สุด 
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นักกีฬาเรือพายมีงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ใน
การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

4.41 .522 
มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายมีชุดฟรีในการแข่งขัน 4.45 .631 
มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายมีสถานที่ในการฝึกซ้อมที่
เหมาะสม 

4.59 .493 มากที่สุด 

นักกีฬาเรือพายได้เข้าแข่งขันรายการ
ต่างประเทศ 

4.52 .534 มากที่สุด 

ผู้จัดการทีมมีความรู้ความสามารถเป็นที่
ยอมรับของนักกีฬา 

4.49 .501 มากที่สุด 

รวม 4.55 .498 มากที่สุด 

 
 ตาราง 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีมชาติไทย ด้านผู้จัดการทีมโดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับ

มากที่สุด (𝑥 = 4.55) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่านักกีฬาเรือพายมีสถานที่ในการฝึกซ้อมที่เหมาะสม
มากที่สุด (4.59) รองลงมาคือ สวัสดิการในเรื่องที่พักให้กับนักกีฬาเรือพาย (4.57) นักกีฬาเรือพายได้
เข้าแข่งขันรายการต่างประเทศ (4.52) นักกีฬาเรือพายมีเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมส าหรับนักกีฬา (4.51) 
ผู้จัดการทีมมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของนักกีฬา (4.49) นักกีฬาเรือพายมีงบประมาณ
ส าหรับอาหาร และน้ าดื่ม (4.45) นักกีฬาเรือพายมีชุดฟรีในการแข่งขัน (4.45)  นักกีฬาเรือพายมี
งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ในการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย (4.41) ตามล าดับ  
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ตาราง 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพายเรือยาว
มังกรทีมชาติไทยด้านผู้ฝึกสอน 

ผู้ฝึกสอน 
ระดับความส าคัญ 

𝑥 S.D. ความหมาย 
ความรู้ความสามารถของผู้ฝึกสอน 4.98 .131 มากที่สุด 
ประสบการณ์ของผู้ฝึกสอน 4.85 .362 มากที่สุด 
ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาของผู้ฝึกสอน 4.88 .331 มากที่สุด 
การน าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬามา
ใช้ ในการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอน 

4.86 .353 มากที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักกีฬา 4.74 .441 มากที่สุด 
ผู้ฝึกสอนอุทิศเวลาให้กับนักกีฬาอย่างแท้จริง 4.88 .331 มากที่สุด 
ความรู้เกี่ยวกับหลัวิทยาศาสตร์การกีฬาในการ
ฝึกของผู้ฝึกสอน 

4.84 .369 มากที่สุด 

ผู้ฝึกสอนมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ        
ของนักกีฬา 

4.88 .322 มากที่สุด 

รวม 5.00 .00 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
พายเรือยาวมังกรทีมชาติไทยด้านผู้ฝึกสอนมีระดับคความส าคัญโดยรวมที่ระดับมากที่สุด (5.00) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ความรู้ความสามารถของผู้ฝึกสอนมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.98) รองลงมา ความรู้
ด้านจิตวิทยาการกีฬาของผู้ฝึกสอน (4.88) ผู้ฝึกสอนอุทิศเวลาให้กับนักกีฬาอย่างแท้จริง (4.88) ผู้
ฝึกสอนมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของนักกีฬา (4.88) การน าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การ
กีฬามาใช้ ในการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอน (4.86) ประสบการณ์ของผู้ฝึกสอน (4.85) ความรู้เกี่ยวกับหลัวิ
ทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกของผู้ฝึกสอน (4.84) การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักกีฬา (4.74)  
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ตาราง 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถามความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกร
ทีมชาติไทยด้านนักกีฬา 

นักกีฬา 
ระดับความส าคัญ 

𝑥 S.D. ความหมาย 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของ       
นักกีฬาขณะฝึกซ้อม 

4.48 .600 มากที่สุด 

การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางจิตใจ          
ในการฝึกซ้อม 

4.16 .704 มาก 

รูปร่าง สัดส่วนของนักกีฬามีความเหมาะสม 4.17 .617 มาก 
ความขยัน อดทน ในการฝึกซ้อมของนักกีฬา 4.33 .668 มากที่สุด 
ความตรงต่อเวลาในการฝึกซ้อมของนักกีฬา 4.07 .705 มาก 
การใช้ทักษะ เทคนิค ในการฝึกซ้อม 4.15 .752 มาก 
ความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมของนักกีฬา 4.19 .700 มาก 
การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในการฝึกซ้อม 4.17 .615 มาก 
การฝึกตามโปรแกรม การฝึกซ้อม 4.21 .655 มาก 

รวม 4.19 .408 มาก 
 
 ตาราง 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถามความส าเร็จของการพายเรือยาว
มังกรทีมชาติไทยด้านนักกีฬา เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.19) และเม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาขณะฝึกซ้อม (4.48) ความขยัน 
อดทน ในการฝึกซ้อมของนักกีฬา (4.33) การฝึกตามโปรแกรม การฝึกซ้อม (4.21) ความมีระเบียบวินัย
ในการฝึกซ้อมของนักกีฬา (4.19) รูปร่าง สัดส่วนของนักกีฬามีความเหมาะสม (4.17) การอยู่ร่วมกัน
ของสมาชิกในการฝึกซ้อม (4.17) การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางจิตใจ ในการฝึกซ้อม
 (4.16) การใช้ทักษะ เทคนิค ในการฝึกซ้อม (4.15) ความตรงต่อเวลาในการฝึกซ้อมของ
นักกีฬา (4.07) 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson correlation) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการ
พายเรือยาวมังกรทีมชาติไทยด้านนักกีฬา 
 
   การก าหนดสมมติฐาน 

   𝐻0 : ผลตอบแทนไม่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพายเรือยาวทีมชาติไทย 

   𝐻1 : ผลตอบแทนมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพายเรือยาวทีมชาติไทย   
 
 การก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
 
ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพายเรือยาวทีมชาติไทย 

 
ปัจจัยการพายเรือยาว 

มังกรทีมชาติไทย 
 

ความส าเร็จของการ
พายเรือยาวมังกรทีม

ชาติไทย 
 

ความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีม
ชาติไทย 

 
1.000 0.000* 

ความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีม
ชาติไทย 

 
0.000* 1.000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   
 จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพายเรือยาวทีม

ชาติไทยพบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.000* ซึ่งมีค่าน้อยกว่า α=0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 𝐻0 และ

ยอมรับสมมติฐาน 𝐻1 แสดงว่า ผลตอบแทนในการเล่นกีฬารือพายมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การพายเรือยาวทีมชาติไทย 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการค้นคว้าข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักกีฬาเรือยาว ทั้งในอดีตและปัจจุบัน จ านวน 400 
คน มีค่าความเชื่อมั่นของอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficiency) เท่ากับ และน าข้อมูลที่
ได้มาประมวลผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ผลที่ได้ 
ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะทางประชากร พบว่านักกีฬาพายเรือส่วนใหญ่เป็น 
เพศชายจ านวน 211 คน ร้อยละ 52.8 เพศหญิง 189 คน ร้อยละ 47.3 มีอายุส่วนใหญ่มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
จ านวน 238 คน ร้อยละ 59.5 อายุ 16-20 ปีขึ้นไป 101 คน ร้อยละ 25.3 อายุน้อยกว่า 20 ปีขึ้นไป 50 คน 
ร้อยละ 12.5 อายุต่ ากว่า 15 ปี 11 คน ร้อยละ 2.8 มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา 249 คน ร้อยละ 62.3 รับ
ราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 85 คน ร้อยละ 21.3 ธุรกิจส่วนตัว 57 คน ร้อยละ 14.3  ท างานบริษัทเอกชน 
/ รับจ้าง 9 คน ร้อยละ 2.3 ระดับรายได้ 10,000 – 20,000 จ านวน 199 คน ร้อยละ 49.8 ต่ ากว่า 10,000  
164 คน ร้อยละ  41.0  รายได้ 30,000  37 คน ร้อยละ 9.3 
  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพาย
เรือยาวมังกรทีมชาติไทย ด้านผู้จัดการทีมโดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด (4.55) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่านักกีฬาเรือพายมีสถานที่ในการฝึกซ้อมที่เหมาะสมมากที่สุด (4.59) รองลงมาคือ สวัสดิการใน
เรื่องที่พักให้กับนักกีฬาเรือพาย (4.57) นักกีฬาเรือพายได้เข้าแข่งขันรายการต่างประเทศ (4.52) นักกีฬาเรือ
พายมีเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมส าหรับนักกีฬา (4.51) ผู้จัดการทีมมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของ
นักกีฬา (4.49) นักกีฬาเรือพายมีงบประมาณส าหรับอาหาร และน้ าดื่ม (4.45) นักกีฬาเรือพายมีชุดฟรีในการ
แข่งขัน (4.45) นักกีฬาเรือพายมีงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ในการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
(4.41) ตามล าดับ 
  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีมชาติ
ไทยด้านผู้ฝึกสอนมีระดับคความส าคัญโดยรวมที่ระดับมากที่สุด (5.00) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรู้
ความสามารถของผู้ฝึกสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.98) รองลงมา ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาของผู้ฝึกสอน 
(4.88) ผู้ฝึกสอนอุทิศเวลาให้กับนักกีฬาอย่างแท้จริง (4.88) ผู้ฝึกสอนมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของ
นักกีฬา (4.88) การน าความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ ในการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอน (4.86) 
ประสบการณ์ของผู้ฝึกสอน (4.85) ความรู้เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกของผู้ฝึกสอน (4.84) 
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักกีฬา (4.74) 
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  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถามความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีมชาติไทย
ด้านนักกีฬา เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.19) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาขณะฝึกซ้อม (4.48) ความขยัน อดทน ในการฝึกซ้อมของ
นักกีฬา (4.33) การฝึกตามโปรแกรม การฝึกซ้อม (4.21) ความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมของนักกีฬา (4.19) 
รูปร่าง สัดส่วนของนักกีฬามีความเหมาะสม (4.17) การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในการฝึกซ้อม (4.17) การสริม
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางจิตใจ ในการฝึกซ้อม (4.16) การใช้ทักษะ เทคนิค ในการฝึกซ้อม (4.15) ความตรง
ต่อเวลาในการฝึกซ้อมของนักกีฬา (4.07) 
  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีม

ชาติไทย พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.000* ซึ่งมีค่าน้อยกว่า α=0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H-0 และยอมรับ
สมมติฐาน H-1 แสดงว่า ผลตอบแทนในการเล่นกีฬาเรือพายมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬา
เรือพายทีมชาติไทย 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 ปัจจัยด้านผู้ฝึกสอนมีระดับความส าคัญที่ระดับมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความสามารถของผู้
ฝึกสอน, ประสบการณ์ของผู้ฝึกสอน, ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาของผู้ฝึกสอน , การน าความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอน , การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักกีฬา, ผู้ฝึกสอนอุทิศ
เวลาให้กับนักกีฬาอย่างแท้จริง, ความรู้เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกของผู้ฝึกสอน, ผู้ฝึกสอนมี
ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของนักกีฬา รองลงมาคือผู้จัดการทีมมีความส าคัญที่ระดับมากที่สุด 
ประกอบด้วย สวัสดิการในเรื่องที่พักให้กับนักกีฬาเรือพาย , นักกีฬาเรือพายมีงบประมาณส าหรับอาหาร และ
น้ าดื่ม, นักกีฬาเรือพายมีเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมส าหรับนักกีฬา, นักกีฬาเรือพายมีงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ใน
การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย , นักกีฬาเรือพายมีชุดฟรีในการแข่งขัน , นักกีฬาเรือพายมี
สถานที่ในการฝึกซ้อมที่เหมาะสม, นักกีฬาเรือพายได้เข้าแข่งขันรายการต่างประเทศ , ผู้จัดการทีมมีความรู้
ความสามารถเป็นที่ยอมรับของนักกีฬา และด้านนักกีฬาที่ระดับมาก ประกอบด้วย การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกายของนักกีฬาขณะฝึกซ้อม , การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางจิตใจในการฝึกซ้อม , รูปร่าง 
สัดส่วนของนักกีฬามีความเหมาะสม, ความขยัน อดทน ในการฝึกซ้อมของนักกีฬา, ความตรงต่อเวลาในการ
ฝึกซ้อมของนักกีฬา, การใช้ทักษะ เทคนิค ในการฝึกซ้อม, การน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการฝึกซ้อม , 
ความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมของนักกีฬา, การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในการฝึกซ้อม, การฝึกตามโปรแกรม 
การฝึกซ้อม ตามล าดับ  
 จากผลการค้นคว้าความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย 
พบว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทน และ แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติ
ไทยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยสอดคล้องกับ สุรศักดิ์ สิงห์สา (2559)  ที่กล่าวไว้ว่า 
นักกีฬาเรือพายมีแรงจูงใจ แตกต่างกัน ในด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ ผลประโยชน์ที่ได้รับ อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ และไม่สอดคล้องกับ ธารารัตน์ แสงดาว (2556)  ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจที่มีต่อการออกก าลังกาย 
โดยปัจจัยทั้งภายใน และภายนอก พบว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่แตกต่างกัน  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
 จากการศึกษาค้นคว้างานในครั้งนี้ท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจ และ ค่าตอบแทนมีส่วนส าคัญใน
การสร้างความส าเร็จให้กับนักกีฬาเรือยาว ท าให้สามารถน าข้อมูลที่ได้นี้ไปเป็นมาตรฐานในการก าหนด
ความส าเร็จให้กับนักกีฬาได้  
 ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
 ส าหรับผู้ที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จของนักกีฬาเรือยาว และ แรงจูงใจ และ ค่าตอบแทน 
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นข้อมูลในการท าการศึกษาค้นคว้าได้ แต่อาจจะต้องเพ่ิมปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
ด้านอื่น ๆ เพื่อข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย 

Factors affeting the success of long Dragon of Thai national team. 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
ข้อมูลของจะถูกน าไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงไปในช่อง  เพียง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ                 

   □ 1.ชาย     □ 2.หญิง 
 
2. อายุ           

   □ 1. ต่ ากว่า 15 ปี    □ 2. น้อยกว่า20 ปีขึ้นไป 

   □ 3. อายุ 16 – 20 ปี    □ 4.มากกว่า20 ปีขึ้นไป  
  
3. อาชีพ 

   □ 1. นักเรียน / นักศึกษา   □ 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   □ 3. ท างานบริษัทเอกชน/รับจ้าง   □ 4. ธุรกิจส่วนตัว 
  
4. ระดับรายได้ต่อเดือน 

   □ 1. ต่ ากว่า 10,000 บาท   □ 2. รายได้ 10,000 – 20,000 บาท 

   □ 3. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท  □ 4. รายได้ 30,000 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีมชาติไทย 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงไปในช่องระดับความส าคัญของท่านเพียงค าตอบเดียว 
 

ข้อ ค าถาม 
 

ระดับความส าคัญ 

5 
มาก
ที่สุ
ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อ
ย 

1 
น้อย
ที่สุ
ด 

ผู้จัดการทีม 

1 สวัสดิการในเรื่องท่ีพักให้กับนักกีฬาเรือพาย      
2 นักกีฬาเรือพายมีงบประมาณส าหรับอาหาร และน้ า

ด่ืม 
     

3 
นักกีฬาเรือพายมีเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมส าหรับ
นักกีฬา 

     

4 นักกีฬาเรือพายมีงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ในการ
เสริมสร้างและ      ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

     

5 นักกีฬาเรือพายมีชุดฟรีในการแข่งขัน      

6 นักกีฬาเรือพายมีสถานที่ในการฝึกซ้อมที่เหมาะสม      

7 นักกีฬาเรือพายได้เข้าแข่งขันรายการต่างประเทศ      

8 ผู้จัดการทีมมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของ
นักกีฬา 

     

ผู้ฝึกสอน 

11 ความรู้ความสามารถของผู้ฝึกสอน      

12 ประสบการณ์ของผู้ฝึกสอน      

13 ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาของผู้ฝึกสอน      

14 
การน าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้      
ในการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอน 

     

15 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักกีฬา      

16 ผู้ฝึกสอนอุทิศเวลาให้กับนักกีฬาอย่างแท้จริง      
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17 
ความรู้เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาใน        
การฝึกของผู้ฝึกสอน 

     

18 
ผู้ฝึกสอนมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ        
ของนักกีฬา 

     

นักกีฬา 

19 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของ       
นักกีฬาขณะฝึกซ้อม 

     

20 การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางจิตใจ          
ในการฝึกซ้อม 

     

21 รูปร่าง สัดส่วนของนักกีฬามีความเหมาะสม      

22 ความขยัน อดทน ในการฝึกซ้อมของนักกีฬา      

23 ความตรงต่อเวลาในการฝึกซ้อมของนักกีฬา      

24 การใช้ทักษะ เทคนิค ในการฝึกซ้อม      
25 การน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการฝึกซ้อม      
26 ความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมของนักกีฬา      

27 การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในการฝึกซ้อม      

28 การฝึกตามโปรแกรม การฝึกซ้อม      
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีมชาติไทย 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงไปในช่องระดับความส าคัญของท่านเพียงค าตอบเดียว 
 

ข้อ ค าถาม 
 

ระดับความส าคัญ 

5 
มาก
ที่สุ
ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อ
ย 

1 
น้อย
ที่สุ
ด 

ความส าเร็จของการพายเรือยาวมังกรทีมชาติไทย 

29 เงินรางวัล      
30 โอกาศทางการศึกษา      
31 ความก้าวหน้าในอนาคต      

 
 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ 

ค าชี้แจง โปรดเขียนข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ  
…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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