
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา     
   คนไทยในสมยักอน มวีิถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับ สายน้ํา และธรรมชาติการสรางบานสราง
เมือง สรางชุมชน แตโบราณกาล จะเลือกทาํเลที่มีแมน้ําลําคลอง และแหลงน้ําเปนสําคัญ เพื่อใชใน
การอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรมยังชีพแหงชวีิต และชุมชนสายน้ํา จึงเปรียบเสมอืน 
สายโลหิตของชีวิตคนไทยมาแตอดีตจวบจนปจจุบันจนกระทั่งอนาคต เพราะน้ําคือชีวติ น้ํายังนํามา
ซ่ึง คติธรรม ในการดําเนินชวีิตของชาวไทยใหเขาใจถึงสจัธรรมในธรรมชาติของชีวิต 
 แมน้ําลําคลองเปนเสนทางสําคัญในการสัญจรติดตอไปมาคาขายซึ่งกันและกันมาแต
บรรพกาลเรือจึงเปนพาหนะสําคัญในวิถีชีวิตของชาวไทยที่เกิดจากภูมิปญญาของบรรพชนแต
บรรพกาลประดิษฐขึ้นมาเพื่อใชในการสัญจรระหวางบานและชุมชนเรือเปนพาหนะที่มีบทบาท
สําคัญแตอดีตจวบจนปจจุบันทั้งในวิถีชีวิต ความเปนอยู การคมนาคมขนสง ตลอดจนกอใหเกิด
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแหงสายน้ําของสยามประเทศดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซ่ึง
เปนศาสนาประจําชาติเปนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันดีงามของชาวไทยในฤดูน้ํา
หลาก วางเวนจากการเพาะปลูก ปกดําทํานา ในเทศกาลงานบุญประเพณีออกพรรษา ดวยนิสัยรัก
สนุกอันเปนเอกลักษณประจําชาติไทย กอใหเกิดการละเลนทางน้ํา อาทิ การเลนเพลงเรือ และการ
แขงขันเรือยาวประเพณีขึ้น อันเปนกีฬาชาวบานในชุมชนชนบทไทย ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาชาติขึ้นทุกลุมน้ําแหงสยามประเทศ เรือแคนูมีมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรหลายพันป 
โดยชาวอินเดียนแดง ซ่ึงเรือแคนูถูกสรางขึ้นเพื่อการเดินทาง การคาขาย การสงคราม และเพื่อการ
ลาสัตว รูปลักษณมีความตางกันตามสภาพแวดลอมถ่ินที่อยูอาศัย เชนเรือแคนูของชาวเมารีใน
ประเทศนิวซีแลนดมีความยาว 35 เมตร ใชฝพายถึง 80 คน ชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ
สรางเรือแคนูจากหนังกวาง และเปลือกไมเอิรซ  
(Birch bark) สวนชาวอยีิปตทํามาจากเปลือกไมพาพัยรัส (Papyrus reeds) สวนชาวโพลีนีเซียนใช
ทอนซุงทําเรือแคน ู ชาวเอสกิโมในประเทศกรีนแลนดไดสรางเรือขึ้นมาชนิดหนึ่งโดยเรียกวา คยคั 
มีลักษณะคลายเรือแคนแูตมฝีาปดเรือคยัคนี้ถูกคนพบโดยนักสํารวจชาวอังกฤษที่ช่ือ Burrough ในป 
ค.ศ.1556ในเวลาตอมาเรือแคนูเร่ิมเปนที่นยิมกันมากสําหรับนักทองเที่ยวที่ชอบการผจญภัยกลางน้ํา
อันเชี่ยวกราดจึงไดมีการจัดตั้งเปนสหพันธเรือแคนูนานาชาติ (International Canoe Federtion –
I.C.F) ขึ้นในป ค.ศ.1700 ไดมีการผลักดันกีฬาเรือแคนูใหเปนกฬีาสาธติในโอลิมปกเกมสเมื่อป ค.ศ.
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1928 และอีก 12 ปตอมากีฬาเรือแคนูกไ็ดบรรจุลงในการแขงขันกฬีาโอลิมปกอยางถาวร ในการ
กีฬาจะใชคําวาเรือแคนูซ่ึงหมายถึง 
ทั้งเรือแคนูและคยัครวมกัน เอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 13 ที่ประเทศไทยไดเปนเจาในการจัดการแขงขนั 
กีฬาเรือแคนูกเ็ปน 1 ประเภทของกีฬาที่จดัใหมกีารแขงขันนั้นดวย 
 สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย เดิมชื่อ “สมาคมเรือยาวสมัครเลน” ถือกําเนิดขึ้นเมื่อป 
พ.ศ.2531 โดยมี พลเรือเอก บัณฑิตย ชุณหวณั เปนนายกสมาคมคนแรก ทั้งนี้ไดเล็งเห็นวาประเทศ
ไทยมีแมน้ําอยูหลายสาย และเรือยาว เปนยุทโธปกรณในการทําศึกสงครามมาแตโบราณ และการ
คมนาคมทางน้ําติดตอกนัตามหัวเมืองตางๆ รวมทั้งการใชเรือเปนพาหนะประกอบพิธีการสําคัญ ๆ 
มาชานาน เมื่อเรือจากหลายทองถ่ินจํานวนมากมารวมกนั ก็มีการจดัประลองแขงขันเรือยาว จนเปน
ที่นิยมชื่นชอบของชาวไทย ซ่ึงถือไดวาเปนวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดกันมา 
 ในป พ.ศ.2532 พลเรือเอก ดิลก ภัทรโกศล เสนาธิการทหารเรือ ไดรับการแตงตั้งใหเปน
นายกสมาคมฯ และดําเนนิการมุงเนนเฉพาะกฬีาเรือยาวประเพณ ี ซ่ึงเปนที่นิยมกนัมากในประเทศ
ไทย และในปนี้ไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส คร้ังที่ 15 ณ ประเทศฟลิปปนส จนถึงป 
พ.ศ.2534 สมาคมเรือยาวสมัครเลน ไดรับการอนุญาตจาก การกีฬาแหงประเทศไทย ใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติไทยและประเทศไทยไดตามกฎหมาย จึงไดเปลี่ยนชือ่
เปน “สมาคมเรือยาวสมัครเลนแหงประเทศไทย” 
 ในป พ.ศ.2535 พลเรือเอก วิญญาณ สันติวิสัฏฐ รองผูบัญชาการทหารเรือในขณะนั้น 
ไดรับการแตงตั้งใหเปนนายกสมาคมฯ คนที่ 3 ดําเนินกิจการพัฒนาดานกีฬาเรือยาวอยางตอเนื่อง 
โดยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส คร้ังที่ 17 (พ.ศ.2536) ณ ประเทศสิงคโปร และกีฬา
ซีเกมส คร้ังที่ 18 (พ.ศ.2538) ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย รวมทั้งพัฒนากีฬาเรือยาวไปสูกีฬา
สากลหลายชนิดขึ้นโดยในเดือนพฤศจิกายนพ .ศ .2537สหพันธ เ รือกรรเชียงนานาชาติ 
(INTERNATIONAL ROWING FEDERATION-FISA) ไดสงผูแทนมาสงเสริมกีฬาเรือกรรเชียง 
โดยมอบเรือกรรเชียงให 6 ลํา เพื่อใชในการฝกซอม และในป พ.ศ.2538 ไดสงนักกีฬาไปรวมการ
แขงขันเรือแคนูที่ไตหวัน  
 ในป พ.ศ.2539 สมาคมเรือยาวสมัครเลนแหงประเทศไทย ไดรับอนุญาตใหเปลีย่นชื่อ
เปน “สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย” เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางเปนทางการในกฬีาเรือพายที่ใชคน
พายทุกชนิด ไดแก เรือยาว, เรือกรรเชียง, เรือแคนู และเรือคยัค โดยมี พลเรือเอก ธํารง วิบูลยเสถียร 
เปนนายกสมาคมฯ คนที่ 4 ไดพัฒนาการฝกซอมเพิ่มมากขึ้น และไดสงนักกฬีาเรือพายไปรวมการ
แขงขันกฬีาซีเกมส คร้ังที่ 19 (พ.ศ.2540) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงมกีารแขงขันทั้ง 3 ประเภทกฬีา 
การแขงขันในครั้งนี้ สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย ประสบความสําเร็จ โดยนักกฬีาเรือพาย
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ชนะเลิศได 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง หลังจากนั้น ไดมุงพัฒนากีฬาเรือพาย
อยางตอเนื่อง และสามารถสงนักกีฬาเรอืพายไปแขงขนัในกีฬาเอเชีย่นเกมส ชิงแชมปเอเชีย ชิง
แชมปโลก และกฬีาโอลิมปคเกมส จนถึงปจจุบัน 
 ปญหาอยางหนึ่งของนักกฬีาเรือพายที่พบคือความวิตกกงัวลกอนการแขงขัน แมวากีฬา
เรือพายไมใชกีฬาปะทะ นอกจากจะตองเตรียมสภาพรางกายใหพรอมแลว สภาพจิตใจก็ความสําคญั
มากตอตัวนักกีฬาเองการคาดการณลวงหนาทําใหเกิดความกดดันตางๆสงผลใหเกิดความวิตกกังวล
และจะมีผลตออาการที่เกิดขึ้นทางจิตใจ  เชน  ไมสามารถควบคุมตนเองไดตามปกติ  ขาดสมาธิ 
ไมสามารถตัดสินใจไดดังปกติ  อาจจะสงผลตออาการทางกายได เชน การตึงตัวของกลามเนื้อ
มากกวาปกติไมสามารถที่จะพายไดตามที่ตองการ อาจไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว   
   ความวิตกกังวลมีบทบาทสําคัญตอการแขงขันกีฬามากเห็นไดจาก   ( ศิลปชัย   สุวรรณ
ธาดา2532) ไดใหความหมายของความวิตกกังวลไววา เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการคาดเหตุการณ
ลวงหนาวาจะผิดหวัง  ลมเหลว  ในการแขงขันกฬีาซึ่งนักกฬีาแตละคนจะมีความวติกกังวล  ใน
ระดับที่แตกตางกันกอนถึงกาํหนดการแขงขัน  สังเกตไดจากนักกีฬาบางคนแสดงอาการหวัน่วิตก
ตื่นเตน  นอนไมหลับกอนการแขงขัน  ในขณะที่บางคนจะมีอาการสงบและควบคมุตนเองไดอยาง
ดี พวกนี้จะมคีวามเชื่อมั่นในตนเอง  ความวิตกกังวลนี้มีสวนที่ทําใหการแสดงพฤติกรรมผิดปกติ  
เชนการประหมา  ตื่นเตน  เปนสาเหตุใหขาดสมาธิในการแขงขัน  สวนหลังการแขงขันความวิตก
กังวลและความเครียด สามารถสงผลกระทบไปยังการแขงขันในครั้งตอไป และอาจกอใหเกิด
พฤติกรรมตางๆ เชน กาวราว  หมดกําลังใจ เศราซึม นอกจากนี้  พีระพงศ   บุญศิริ ( 2536 ) ยังได
กลาววาความวิตกกงัวล หมายถึง  ความรูสึกกลัวทีเ่กิดขึ้นจากการคาดเหตุการณลวงหนาวาจะ
ผิดหวัง  ลมเหลว  ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหความเชื่อมั่นลดลง ยิ่งความวิตกกังวลมาก  ความมั่นใจก็จะ
ลดนอยลงทําใหเกิดความรูสึกไมแนใจ ลังเลใจ  ซ่ึงเปนการทําใหความสามารถทางดานการวนิิจฉัย
และขีดความสามารถของการแสดงออกทางทักษะลดลงนักกฬีาบางคนที่มีความวิตกกังวลสูง  กอน
การแขงขันจะมีความสับสน นอนไมหลับ  อาจตองใชยาระงับประสาทหรือใชอุปกรณอ่ืนๆ ชวย 
บางคนไมสามารถระงับความรูสึกกังวลได จนตองออกจากการแขงขันหรือยอมพลาดโอกาสใน
การเขารวมการแขงขัน ความวิตกกังวล เปนอารมณที่ผสมผสานระหวางความกดดนัตางๆ ที่มีตอ
การกระทําและมีผลตอความรูสึกหรืออารมณที่มีผลโดยตรงตออารมณ ที่เปนลบและ อธิบายถึง
ความรูสึกที่เปนนามธรรมที่เปนไปในทางที่ไมพอใจในระดับที่เหมาะสม ก็จะทําใหเกิดประโยชน
ได 
 ความวิตกกังวลมีอิทธิพลตอการแสดงความสามารถของนักกฬีาเอง ทัง้ในทางบวก และ
ทางลบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความวิตกกังวล วาอยูในระดับใด หากความวิตกกังวลต่ําจะทําใหนกักฬีา
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สามารถแสดงออกไดด ีหากอยูในระดับปานกลางจะทําใหการรับรูส่ิงตางๆ นอยลง และหากมีความ
วิตกกังวลสูง จะเปนอนัตรายตอตัวนักกฬีาเองไมสามารถควบคุมตนเองไดในขณะแขงขัน 
 ดวยเหตุผลตางๆขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความวิตกกังวลของ
นักกีฬาเรือพายที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 35 เพื่อใหนักกีฬาและ
หนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบ หรือมีความสัมพันธเกี่ยวของกับกีฬาเรือพายไดนําขอมูลไปพัฒนา
นักกีฬา และกีฬาประเภทนี้ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.    เพื่อศึกษาระดบัความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยและความวิตกกังวลตาม
สถานการณของนักกฬีาเรือพาย  ที่เขารวม    การแขงขัน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่  35 ในชวงกอนแขงขนัรอบแรก และรอบชิงชนะเลิศ 
 2.  เพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลตามลักษณะนิสัยและความวิตกกังวลตาม
สถานการณของนักกีฬาเรือพาย ประเภททีมที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยครั้งที่  35 ในชวงกอนแขงขันรอบแรก และรอบชิงชนะเลิศ 
  3.  เพื่อศึกษาระดบัความวิตกกังวลตามลักษณะ และ ความวิตกกังวลตามสถานการณ
นิสัยของนักกฬีาเรือพาย  ประเภทบุคคลทีเ่ขารวมการแขงขันกีฬามหาวทิยาลัยแหงประเทศ
ไทยครั้งที่  35 ในชวงกอนแขงขันรอบแรก และรอบชิงชนะเลิศ 
  

  ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตเนื้อหา 

ผูศึกษามุงที่จะศึกษาระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ  และ ความวิตกกังวลที่
เปนลักษณะนสัิยของนักกฬีาเรือพายที่เขารวมในการแขงขันกีฬามหาวทิยาลัยแหง
ประเทศไทยครั้งที่  35  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 กลุมตัวอยาง   
นักกฬีาเรือพายที่เขารวมการแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่35 
จํานวนประมาณ  116  คน  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ความวิตกกังวล หมายถึง สภาพอารมณทีบุ่คคลรูสึกไมสบาย ตึงเครียด ขาดความมัน่คง  
หรือเกิดความกลัวจากการคาดเหตกุารณลวงหนาวาจะผิดหวังลมเหลว เปนตัวสาเหตุที่ทําใหความ
เชื่อมั่นลดลง ยิ่งเปนความวิตกกังวลมาก ความมั่นใจกจ็ะยิ่งนอยลงทําใหเกดิความรูสึกไมแนใจ  
ลังเล ซ่ึงเปนตัวทําใหขีดความสามารถของการแสดงออกทางทักษะลดลง 
 ความวิตกกังวลตามสถานการณ  หมายถึง  เปนความวิตกกังวลซึ่งเกดิกับบุคคลแตละคน 
ในบางสถานการณเทานั้น  หากสถานการณใด มีความสําคัญมากจะมีความวิตกกังวลมาก  หาก
สถานการณใด มีความสําคญันอยจะมีความวิตกกังวลนอย 
 ความวิตกกังวลท่ีเปนลักษณะนิสัย  หมายถึง ส่ิงที่มีอยูในตัวบุคคลที่จะบงบอกพฤตกิรรม  
เมื่อมีการรับรูตอการขมขูที่ไมอันตราย การตอบสนองของบุคคลจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับระดบั
อันตรายนั้นๆ ความวิตกกังวลประเภทนีจ้ะเกิดขึ้นกับบุคคล ในสถานการณทั่วไปทกุสถานการณจะ
มีความเขมระดับต่ํา แตจะเกดิขึ้นตอเนื่องในระยะเวลานานจนเปนลักษณะประจําตวัของบุคคล 
 นักกีฬาเรือพาย หมายถึง   นักกีฬาเรือพายที่เขารวมการแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยครั้งที่  35   
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1.  เพื่อใหผูฝกสอนนักกฬีา และผูเกี่ยวของในทีมไดทราบถึงสภาพดานจติใจของ                     

นักกฬีาปญหาตาง ๆที่เกิดขึน้กับตัวนกักีฬาเพื่อที่จะไดหาทางปองกันและกําจัด
สาเหตุนั้น  

 2.  เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการฝกซอมใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
     3.  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องนีต้อไป 
 


