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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสมาคม

กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 2) ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย  และ 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับการมีส่วนร่วม
ของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน ซึ่งเลือกจากประชากร 
จ านวน 100 คน ที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางเครจซี่ 
และมอร์แกน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่าง
จึงทดสอบด้วยเซฟเฟ่ และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยของ

นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( = 1.43, S.D. = 0.19) 
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการตัดสินใจ ( = 1.53, S.D. = 0.30) รองลงมา คือ 
ด้านการด าเนินการ ( = 1.46, S.D. = 0.27) ด้านการรับผลประโยชน์ ( = 1.35, S.D. = 0.27) 
และน้อยที่สุดด้านการติดตามและประเมินผล ( = 1.35, S.D. = 0.29) เมื่อจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้านรายได้ และระดับ
การศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) ปัจจัยการบริหารจัดการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 
4.01, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.26, S.D. = 0.54) ด้านการประสบความส าเร็จ อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.14, S.D. = 0.53) ด้านความก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก ( = 4.00, S.D. = 0.51) 
และด้านการสร้างแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก ( = 3.65, S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
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3) ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับ
การมีส่วนร่วมของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย เรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (r = 0.32) ด้านการสร้างแรงจูงใจ (r = 0.29) 
และด้านการประสบความส าเร็จ (r = 0.24) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้าน
ความก้าวหน้า 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to 1) study the level of participation in 

the management of the Thailand Volleyball Association of the Thai national beach 
volleyball team classified by personal factors, 2) study the management factors of  
the Thailand Volleyball Association that are related to the participation of the Thai 
national beach volleyball team, and 3) study the relationship between the management 
factors of the Thailand Volleyball Association and the participation of the Thai national 
beach volleyball team. The sample of this study consisted of 80 respondents selected 
from a population of 100 Thai national beach volleyball team players. The sample 
size was obtained using Krejcie & Morgan’s table and the sample was selected by 
simple random sampling. A 5-level rating scale questionnaire was used as the tool 
for collecting data. The statistics applied in this study were percentage, mean,  
standard deviation, t-test, hypothesis testing by one way ANOVA with Scheffe’s  
method and by Pearson’s product moment correlation coefficient. 

The research results revealed that: 
1) The overall level of participation in the management of the Thailand 

Volleyball Association of the Thai national beach volleyball team was found to be at 
the lowest level ( = 1.43, S.D. = 0.19). Considering each aspect individually ranked 
in descending order, the aspect of  decision making was found to be at the highest 
level ( = 1.53, S.D. = 0.30), followed by the aspects of operation ( = 1.46, S.D. = 0.27), 
benefit receiving ( = 1.35, S.D. = 0.27), and follow up and evaluation ( = 1.35, S.D. = 
0.29), respectively. Considering the personal factors, the analysis revealed that gender 
and age did not affect the level of participation whereas income and education level 
did produce differences at the statistical significance level of 0.05. 

2) The management factors of the Thailand Volleyball Association related 
to the participation of the Thai national beach volleyball team were overall found to 
be at a high level ( = 4.01, S.D. = 0.41). Considering each aspect individually, ranked 
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in descending order, the aspect of self-esteem was found to be at the highest level 
( = 4.26, S.D. = 0.54), success was at a high level ( = 4.14, S.D. = 0.53), progress 
was also at a high level ( = 4.00, S.D. = 0.51) as was incentive creation ( = 3.65, 
S.D. = 0.51), respectively. 

3) The study of the relationship between the management factors of the 
Thailand Volleyball Association and the participation of the Thai national beach  
volleyball team revealed that, ranked in descending order, the correlation coefficients 
were as follows; the aspect of self-esteem (r = 0.32), the aspect of motivation (r = 0.29), 
and the aspect of success (r = 0.24) at the statistical significance level of 0.05. The 
aspect of progress was not significantly correlated. 
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