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แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี
ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552
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Abstract
The purpose of this research was to study and compare the motivation for selecting to play
softball of under-18 year old softball players in Education Area 12 in 2009. The subjects of 103,
including 68 male and 35 female softball players in Education area 12, were selected by simple
random sampling. The data were collected using the researcher‘s constructed questionnaire (r = .90).
The data were then analyzed by frequency, mean, standard deviation, and t-test. The results were as
follows:
1. The overall motivation for selecting to play softball of under-18 year old softball players in
Education Area 12 in 2009 was at the high level.
2. The motivation for selecting to play softball of under-18 year old softball players in
Education Area 12 in 2009 between male and female players were not different.
3. The motivation for selecting to play softball of under-18 year old softball players in
Education Area 12 in 2009 between players with less than 1-year experience and players with more
than 1-year experience were not different.
Keywords : Motivation, Selecting to play Softball, Softball Players in Education Area 12

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีจุดมุง่ หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอล
ของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักกีฬาซอฟท์บอลรุน่ อายุไม่
*
**
***

บัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ จิ ยั
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
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เกิน 18 ปี ในเขตการศึก ษา 12 พ.ศ. 2552 จํานวน 103 คน เป็ นนักกีฬาชาย จํานวน 68 คน นักกีฬาหญิง
จํานวน 35 คน โดยใช้การสุม่ อย่างง่าย เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .90 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า
1. แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12
พ.ศ. 2552 ด้านแรงจูงใจภายในและภายนอก มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12
พ.ศ. 2552 ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง มีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอล ไม่แตกต่างกัน
3. แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12
พ.ศ. 2552 ระหว่างนักกีฬาซอฟท์บอลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลน้อยกว่า 1 ปี และนักกีฬา
ซอฟท์บอลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลมากกว่า 1 ปี มีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอล
ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : แรงจูงใจ การเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอล , นักกีฬาซอฟท์บอลในเขตการศึกษาที่ 12

บทนํา
กีฬ าซอฟท์บ อลเป็ น กีฬ าชนิ ด หนึ่ ง ที่ผู้เ ล่น จะได้ร บั ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาทางด้า นร่า งกาย จิต ใจ
อารมณ์ และสังคม ช่วยฝึ กให้เป็ นผูม้ นี ้ําใจเป็ นนักกีฬา มีความรัก ความสามัคคีกลมเกลียว รักความยุตธิ รรม มี
ความเชื่อมันในตนเอง
่
มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ปญั หาเฉพาะหน้ าได้เป็ นอย่างดี และอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้มคี วามจําเป็ น และมีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ อยู่ในสังคมเป็ นอย่างยิง่ (วร
ศักดิ ์ เพียรชอบ. 2534: 11)
สําหรับการเล่นกีฬาซอฟท์บอลนัน้ ผูเ้ ล่นต้องมีความมานะพยายาม มีความอดทน มีความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจ
ขยันหมันเพี
่ ยรในการฝึ กซ้อม เสียสละทัง้ แรงกายแรงใจ รูจ้ กั การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีม ถ้ากระทําได้
ดังที่กล่าวมาข้างต้นก็จะเป็ นการไม่ยากที่จะประสบความสําเร็จในการเล่นกีฬาซอฟท์บอล ซึ่งสอดคล้องกับ
เทเวศร์ พิรยิ ะพฤนท์ (2529: 10) ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบทีจ่ ะทําให้นกั กีฬาคนใดคนหนึ่งสามารถเล่นกีฬา
ได้ดใี นแต่ละประเภทมีองค์ประกอบสําคัญแตกต่างกันไป บางประเภทต้องใช้ความอดทน บางประเภทต้องใช้
ความแข็งแรง โดยภาพรวมแล้วผูท้ ไ่ี ด้รบั ความสําเร็จในการเล่นกีฬาต้องมีแรงจูงใจ มีความตัง้ ใจมุ่งมัน่ และการ
เอาจริงเอาจังในการฝึ กซ้อม จะเห็นว่าแรงจูงใจมีความสําคัญต่อการเล่นกีฬาเป็ นอย่างมาก นักจิตวิทยาการกีฬา
(สืบสาย บุญวีรบุตร. 2541: 52) ได้ให้คาํ จํากัดความ “แรงจูงใจ” (Motivation) ไว้วา่ แรงจูงใจเป็ นสิง่ ทีก่ ําหนด
ทิศทาง และระดับความตัง้ ใจที่จะกระทํา หรือประพฤติ (Direction and Intensity) ในการเลือกคงไว้ของ
พฤติกรรมมนุ ษย์ และจากคําจํากัดความดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าการที่นักเรียนจะเลือกเล่นกีฬาประเภทใด ย่อมมี
สาเหตุ ท่ีเกิดขึ้น จากภายในจิตใจ และภายนอกจิต ใจของแต่ ละบุค คลที่แ ตกต่า งกัน มีร ะดับความตัง้ ใจและ
เป้าหมายในการเล่นกีฬาทีแ่ ตกต่างกัน และมีความคงไว้ของพฤติกรรมการเล่นกีฬาทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ หมายความ
ว่านักเรียนก็มแี รงจูงใจในการเลิกเล่นกีฬาได้เช่นกัน การทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุ นการเล่นกีฬาของนักเรียน ก็
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ต้องรูถ้ งึ ความต้องการและเหตุผลที่แท้จริงในการเล่นกีฬานัน้ และต้องหาเหตุผลในการที่จะป้องกัน การหยุด
หรือเลิกเล่นกีฬาของนักเรียนด้วย
กีฬาซอฟท์บอลเป็ นกีฬาที่ผู้วจิ ยั มีความถนัด และมีประสบการณ์ เกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้อย่างมาก
กล่าวคือ ผู้วจิ ยั เคยเป็ นนักกีฬาในระดับต่าง ๆ เป็ นผู้ฝึกสอน ผู้จดั การทีม ผู้ตดั สิน และเป็ นกรรมการจัดการ
แข่งขัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสามารถมองเห็นคุณค่าและความสําคัญของกีฬาชนิดนี้ทม่ี ตี ่อพัฒนาการของเยาวชน ใน
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม จากประสบการณ์ การเกี่ยวข้องกับกีฬาซอฟท์บอลดังกล่าว ผู้วจิ ยั
ตระหนักว่านักกีฬาในระดับเยาวชนชาย และหญิงมีจํานวนน้ อย มีทมี ที่สงั กัดโรงเรียนต่าง ๆ ทัวประเทศ
่
ใน
ประเภททีมชาย และทีมหญิงไม่ถงึ 20 ทีม และทีมเยาวชนส่วนใหญ่จะอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใน
เขตการศึกษา 12 เป็ นส่วนมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทีมทัง้ หมดทัวประเทศ
่
ดังนัน้ จึงเป็ นเหตุจูงใจให้ผู้วจิ ยั มี
ความต้องการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขต
การศึกษา 12 และจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มโี อกาสเป็ นผูฝ้ ึกสอนทีมกีฬาซอฟท์บอลในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
สาธิต “พิบลู บําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ซึง่ สังกัดอยูใ่ นเขตการศึกษา 12 ผูว้ จิ ยั ก็ตอ้ งการทราบว่านักเรียนทีเ่ ป็ น
นักกีฬาซอฟท์บอลในเขตการศึกษา 12 นี้ มีแรงจูงใจใดในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอล เพราะจากประสบการณ์
ในการเป็ นผูฝ้ ึ กสอนทีมกีฬาซอฟท์บอลระดับมัธยมศึกษาผูว้ จิ ยั ประสบปญั หาในด้านการเตรียมทีมและการได้มา
ซึง่ นักกีฬาทีม่ คี วามมานะพยายาม มีความอดทน มีความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจ มีความขยันหมันเพี
่ ยรในการฝึกซ้อมอย่าง
จริงจัง จึงมีความจําเป็ นทีผ่ ฝู้ ึกสอนต้องทราบถึงแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬาด้วย เพื่อให้
การเตรียมทีม หรือสร้างทีมเป็ นไปด้วยความสมบูรณ์ และได้มาซึ่งนักกีฬาที่มคี วามตัง้ ใจในการฝึ กซ้อมเพื่อ
เป้าหมายแห่งความสําเร็จทีจ่ งู ใจตนเองอยู่ อันจะนํามาซึง่ ความสําเร็จของทีม และตัวนักกีฬาเอง อีกประการหนึ่ง
ผูฝ้ ึ กสอนเองก็จะใช้เหตุแห่งปจั จัยดังกล่าวเป็ นสิง่ จูงใจนักกีฬาให้มคี วามตัง้ ใจในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลอย่างมี
เป้าหมาย และเป็ นแรงกระตุน้ ให้นกั กีฬาได้ทมุ่ เทกําลังกายกําลังใจในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลอย่างเต็มทีเ่ พื่อไปสู่
เป้าหมายแห่งความสําเร็จของนักกีฬาในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลต่อไปในอนาคต

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขต
การศึกษา 12 พ.ศ. 2552
2. เพือ่ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬาจําแนกตามเพศ และ
ตามประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552

ความสําคัญของการวิ จยั
การวิจยั นี้ทําให้ทราบถึงแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอล และทราบถึงความแตกต่างของ
แรงจูงใจของนักกีฬาจําแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18
ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 เพือ่ เป็ นแนวทางให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในวงการกีฬาซอฟท์บอล เช่น นักกีฬา
ผูฝ้ ึ กสอน ผูจ้ ดั การทีม ครูทส่ี อนวิชาพลศึกษา เป็ นต้น สามารถนําผลการศึกษาค้นคว้านี้ไปใช้ในการพัฒนาการ
สร้างทีม หรือการส่งเสริมการเล่นกีฬาซอฟท์บอลในโอกาสต่อไป
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ.
2552 ทีเ่ ล่นกีฬาซอฟท์บอล ซึง่ มีจาํ นวนโรงเรียนทัง้ หมด 5 โรงเรียนทีม่ ที มี กีฬาซอฟท์บอล ได้แก่ โรงเรียนแก่ง
หางแมวพิทยาคาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนมกุฎเมืองราช
วิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีจํานวนนักกีฬารวมกันทัง้ สิน้ 140 คน
แบ่งเป็ นนักกีฬาชายจํานวน 97 คน และนักกีฬาหญิงจํานวน 43 คน โดยการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เทียบจาก ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (เทเวศร์ พิรยิ ะพฤนท์. 2545: 128; อ้างอิงจาก Krejcie; & Morgan.
n.d.) ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักกีฬาชายจํานวน 68 คน และนักกีฬาหญิงจํานวน 35 คน โดยได้มาจากการ
สุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่
1.1 เพศ จําแนกเป็ น เพศชาย และ เพศหญิง
1.2 ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอล จําแนกเป็ น น้อยกว่า 1 ปี และ มากกว่า 1 ปี
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอล

สมมุติฐานในการวิ จยั
1. ระดับแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬาชายและหญิงรุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี
ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 แตกต่างกัน
2. ระดับแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลตามประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลของ
นักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 แตกต่างกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับแรงจูงใจในเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬา
รุน่ อายุ ไม่เกิน 18 ปีทผ่ี วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นามาจากแบบสอบถามแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักกีฬา
ระดับอุดมศึกษาของ คุณตั ว์ พิธพรชัยกุล (2545: 100-112) โดยศึกษาจากงานวิจยั ของผูเ้ ชีย่ วชาญและงาน
เอกสารตําราต่าง ๆ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของนักกีฬาซอฟท์บอลรุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี
ตอนที่ 2 แรงจูงใจในเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจในเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอล
ของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ ขออนุญาต และขอความ
ร่วมมือไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญ
2. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงโรงเรียนทีม่ ที มี กีฬาซอฟท์
บอล รุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี เพือ่ ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. นําแบบสอบถามไปพบกลุม่ ตัวอย่างด้วยตนเอง
4. ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
5. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การจัดกระทําข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูล
เมือ่ ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์
จากนัน้ นํามาวิเคราะห์หาค่าสถิตติ ามลักษณะทีต่ อ้ งการศึกษา ดังนี้
1. นําผลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยหา
ค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. นําผลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุ
ไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 ทัง้ 2 ด้าน คือ แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) และ
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) มาวิเคราะห์แจกแจงความถีห่ าค่าเฉลีย่ ( Χ ) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S) และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬา
รุน่ อายุ ไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 จําแนกตามเพศโดยทดสอบค่าที (t-test) เพือ่ ทดสอบ
สมมติฐานข้อ 1
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬา
รุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 จําแนกตามประสบการณ์การเล่นกีฬาซอฟท์บอล โดย
ทดสอบค่าที (t-test) เพือ่ ทดสอบสมมติฐานข้อ 2
5. นําข้อมูลในตอนที่ 3 ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบคําถามปลายเปิดจากแบบสอบถามข้อเสนอแนะ
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจในเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ของผูต้ อบ
แบบสอบถามมาเรียบเรียงข้อมูล แล้วนําเสนอข้อมูลในรูปของความเรียง

สรุปผลการวิ จยั
1. ข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นนักกีฬากีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18
ปี ใน เขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 ทัง้ หมด 103 คน แบ่งเป็ นเพศชายจํานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.02 และ
เป็ นเพศหญิงจํานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.98 มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลน้อยกว่า 1 ปี จํานวน
41 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.80 และมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลมากกว่า 1 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.20
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2. คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่
อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 มีดงั นี้
2.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.87
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54
2.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.51
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67
3. คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่
อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 แยกตามตัวแปร มีดงั นี้
3.1 ตัวแปรด้านเพศ มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬา
ซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 แยกเป็ นรายด้าน คือ ด้านแรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) เพศชายมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.84 (S= 0.57) และเพศหญิงมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.92
(S= 0.47) และ ด้านแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เพศชายมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.46 (S= 0.69) และ
เพศหญิงมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.61 (S= 0.61)
3.2 ตัว แปรด้า นประสบการณ์ ใ นการเล่ น กีฬ าซอฟท์บ อล มีค ะแนนเฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ.
2552 แยกเป็ นรายด้าน คือ ด้านแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) นักกีฬาทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเล่นกีฬา
ซอฟท์บอลน้อยกว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.74 (S= 0.65) และนักกีฬาทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์
บอลมากกว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98 (S= 0.42) และด้านแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) นักกีฬา
ทีม่ ปี ระสบการณ์ ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลน้อยกว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.39 (S= 0.78) และนักกีฬาทีม่ ี
ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลมากกว่า 1 ปี มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.65 (S= 0.53)
4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของ
นักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 มีดงั นี้
4.1 แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา
12 พ.ศ. 2552 ระหว่างเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอล ไม่แตกต่างกัน
4.2 แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา
12 พ.ศ. 2552 ระหว่างนักกีฬาซอฟท์บอลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลน้อยกว่า 1 ปี และนักกีฬา
ซอฟท์บอลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลมากกว่า 1 ปี มีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอล
ไม่แตกต่างกัน
5. ความคิดเห็นข้อมูลในตอนที่ 3 ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจในเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุ่น
อายุ ไ ม่ เ กิ น 18 ปี ได้ แ ก่ กี ฬ าซอฟท์ บ อลเป็ น กี ฬ าที่ ม ีรู ป แบบการแข่ ง ขัน และกติ ก าน่ า สนใจ ท้ า ทาย
ความสามารถ ต้องใช้ไหวพริบในการแข่งขัน นักกีฬาได้เล่นกีฬากับเพื่อน และเล่นกีฬาเป็ นทีม ชุดแข่งขันมี
ความสวยงามอยากสวมใส่ อยากให้ผอู้ ่นื ยอมรับในความสามารถของตน อยากประสบความสําเร็จตามแบบอย่าง
ของรุ่นพีใ่ นการเป็ นตัวแทนจังหวัด หรือเป็ นตัวแทนทีมชาติไทย และผูฝ้ ึ กสอนมีความเอาใจใส่ดูแลนักกีฬาเป็ น
อย่างดี
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อภิ ปรายผล
จากการศึกษาครัง้ นี้ ทําให้ทราบถึงแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน
18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ลักษณะของแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุ
ไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 ในด้านแรงจูงใจภายใน นักกีฬามีแรงจูงใจภายในสําหรับการเลือก
เล่นกีฬาซอฟท์บอลอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักกีฬาซอฟท์บอลมีความชื่นชอบในรูปแบบ
เกมการแข่งขันของกีฬาซอฟท์บอล อยากให้ตนเองมีสุขภาพทีด่ แี ข็งแรง มีความรูส้ กึ สนุ กสนานกับการเล่นกีฬา
ซอฟท์บอลและได้ร่วมทีมกับเพื่อนทําการแข่งขัน มีความภาคภูมใิ จที่ได้ลงทําการแข่งขัน มีความมุ่งมันในการ
่
เล่นกีฬาซอฟท์บอล ต้องการพัฒนาตนเองให้มที กั ษะที่สูงขึ้น อีกทัง้ กีฬาซอฟท์บอลเป็ นกีฬาที่มรี ูปแบบการ
แข่งขัน และกติกาน่ าสนใจท้าทายความสามารถต้องใช้ไหวพริบในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
โรเบิรต์ และคณะ (Robert; et al. 1995: 265) ทีพ่ บว่า นักกีฬาเยาวชนชาย และเยาวชนหญิงมีความสนุ กสนาน
ในการเล่นกีฬามากนัน้ เกิดจากการมีแรงจูงใจภายในสูง นัน่ แสดงว่าแรงจูงใจภายในเป็ นตัวกําหนดทิศทางของ
พฤติกรรมการแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของนักกีฬา จะเห็นได้วา่ ความสนุ กสนาน การมีสว่ นร่วมกับ
เพือ่ น ความท้าทายของกีฬาเป็ นปจั จัยด้านแรงจูงใจภายในทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของนักกีฬาในการเลือกเล่น
กีฬา นอกจากนี้ยงั มีแนวความคิดทีส่ นับสนุ นผลการวิจยั ดังทีก่ ล่าวมาของ ไรอัน และคณะ (Ryan; et al. 1997:
337) ทีก่ ล่าวว่า ความรัก ความต้องการ และความท้าทายของการเล่นกีฬา มีผลโดยตรงต่อการคงไว้ซง่ึ แรงจูงใจ
ในการเล่นกีฬา นัน่ ก็เท่ากับว่ากิจกรรมกีฬาทีท่ า้ ทายความสามารถของนักกีฬามีผลโดยตรงกับแรงจูงใจภายใน
ของนักกีฬาเช่นกัน และจากการทีก่ ฬี าซอฟท์บอลเป็ นกีฬาทีม่ รี ูปแบบการแข่งขันทีท่ า้ ทายความสามารถของผู้
เล่น มีความสนุกสนานท้าทายความสําเร็จ นักกีฬาต้องมีความมุง่ มันในการฝึ
่
กซ้อม และแข่งขัน ซึง่ เป็ นแรงจูงใจ
ภายในของนักกีฬาเก่ง หรือนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง (Weiss; & Chaumeton. 1992: 79) นัน่ แสดงว่า
แรงจูงใจภายในมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกในการเล่นกีฬาของนักกีฬา ความสนุ กสนาน การมีส่วน
ร่วมกับเพื่อน ความท้าทายของกีฬาเป็ นปจั จัยด้านแรงจูงใจภายในทีเ่ กิดขึน้ จากความพอใจ และความต้องการ
ของนัก กีฬาด้วยความเต็มใจ และแรงจูงใจภายในของนักกีฬานี้ก็จะทําให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาประสบ
ความสําเร็จได้ดี ซึง่ ก็เป็ นสาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อพฤติกรรมของนักกีฬาในการเลือกเล่นกีฬาด้วยเช่นกัน
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ลักษณะของแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุ
ไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 ในด้านแรงจูงใจภายนอก จะเห็นได้วา่ นักกีฬามีแรงจูงใจภายนอก
สําหรับการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักกีฬาต้องการชัยชนะจาก
การแข่งขัน การได้เป็ นนักกีฬาตัวจริงลงทําการแข่งขัน มีโอกาสสวมใส่ชุดแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลลงแข่งขัน และ
การได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่นื ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลในครอบครัว เพื่อน รุ่นพี่ ก็เป็ นปจั จัยด้านแรงจูงใจภายนอกที่
สนับสนุ นการเลือกเล่นกีฬาของนักกีฬา ซึง่ สอดคล้องกับ ไทล์เลอร์ และลูทาน (สมบัติ กาญจนกิจ; และสมหญิง
จันทรุไทย. 2542: 11; อ้างอิงจาก Taylor; & Luthan. 1959) ทีว่ า่ แรงจูงใจทีเ่ กิดจากแรงผลักดันจากภายนอก
หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวนักกีฬา เช่น เงินทอง รางวัล ชื่อเสียง การยกย่องเป็ นต้นแรงจูงใจชนิดนี้
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เกิดจากแรงผลักดันของสังคมเป็ นตัวกระตุ้น ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการของสังคม
นักกีฬาก็เป็ นบุคคลที่มคี วามรู้สกึ มีความต้องการพื้นฐานเช่นเดียวกับบุคคลอื่นทัวไป
่ ดังที่ มาสโลว์ (สุรางค์
โค้วตระกูล. 2544: 160–161; อ้างอิงจาก Maslow. 1970: unpaged) ได้เสนอทฤษฎีลาํ ดับขัน้ ความต้องการ
(Hierarchy of Needs Theory) โดยอธิบายว่า มนุ ษย์จะมีความต้องการจากระดับพืน้ ฐานไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ โดย
เริม่ จากความต้องการทางด้านสรีระ (Physiological Needs) ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย หรือสวัสดิการ
(Safety Needs) ความต้องการความรัก และเป็ นส่วนหนึ่งของหมูค่ ณะ (Love and Belonging Needs) ความ
ต้องการทีจ่ ะรูส้ กึ ว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความต้องการทีจ่ ะรูจ้ กั ตนเองอย่างแท้จริง และพัฒนาตนอย่าง
เต็มทีต่ ามศักยภาพของตน (Need for Self Actualization) จากความต้องการที่ มาสโลว์ กล่าวมานัน้ จะเห็นได้วา่
ความต้องการ ในขัน้ ทีห่ นึ่งสอง และสามนัน้ จะเกิดขึน้ จากปจั จัยภายนอกจิตใจ แต่ความต้องการขัน้ ทีส่ ่ี และห้า
ของ มาสโลว์นนั ้ เกิดขึน้ จากปจั จัยภายในจิตใจ ซึง่ ก็สอดคล้องกับการทีน่ กั กีฬามีแรงจูงใจภายนอกต้องการรับ
รางวัล หรือชัยชนะจากการแข่งขัน การได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่นื ในสังคม และการปรารถนาทีจ่ ะได้รบั สิง่ ตอบ
แทนหลังจากแสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมาอย่างเต็มความสามารถ ที่กล่าวมานัน้ เกิดจากแรงจูงใจภายนอกที่เป็ น
แรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมตามความต้องการของนักกีฬา และการที่นักกีฬาเลือกเล่นกีฬาก็มปี จั จัย หรือ
สาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อพฤติกรรมด้วยเช่นกัน
3. เพศ
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ลักษณะของแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุ
ไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 ระหว่างเพศชาย และหญิง นักกีฬามีแรงจูงใจในการเลือกเล่น
กีฬาซอฟท์บอลไม่แตกต่างกัน จากการพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทางด้านแรงจูงใจภายในนักกีฬาชายเชื่อว่า
กีฬาซอฟท์บอลสามารถทําให้ตนเองมีความแข็งแรง และมีความอดทน และมีความรูส้ กึ สนุ กสนานกับการเล่น
กีฬาซอฟท์บอล ส่วนนักกีฬาหญิงก็เชื่อว่ากีฬาซอฟท์บอลสามารถทําให้ตนเองมีความแข็งแรง และมีความอดทน
มีความรู้สกึ สนุ กสนานกับการเล่นกีฬาซอฟท์บอล และมีความภาคภูมเิ มื่อได้ทําการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล
สําหรับทางด้านแรงจูงใจภายนอก พบว่า นักกีฬาชายต้องการชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล อยากมี
โอกาสสวมใส่ชุดแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลลงแข่งขัน และได้รบั การชักชวนหรือแนะนํ าจากผูอ้ ่นื ให้เล่นกีฬาซอฟท์
บอล ส่วนนักกีฬาหญิงต้องการให้บุคคลในครอบครัวชื่นชมความสามารถในการเป็ นนักกีฬาซอฟท์บอล ต้องการ
ชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล และอยากมีโอกาสสวมใส่ชุดแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลลงแข่งขัน จากข้อมูล
ข้างต้นจะเห็นได้ว่านักกีฬาชายมีแรงจูงใจภายในทีไ่ ม่แตกต่างจากนักกีฬาหญิง คือ ให้ความสนใจในด้านความ
แข็งแรงของร่างกาย มีความสนุ กสนานกับการเล่นกีฬาซอฟท์บอล และมีความภูมใิ จในตนเองเมื่อได้ทําการ
แข่งขัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพ็ญพรรณ มูลมงคล (2548: 71) ในการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือก
เล่นกีฬายกนํ้าหนักของนักกีฬาโรงเรียนกีฬาระหว่างนักกีฬาเพศชาย และเพศหญิง พบว่า นักกีฬายกนํ้าหนัก
เพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬายกนํ้ าหนัก เพื่อดูแลสุขภาพ และอนามัยของตนเองไม่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั พบว่า นักกีฬาซอฟท์บอลชาย และหญิงมีแรงจูงใจภายนอกในการเลือกเล่นกีฬา
ซอฟท์บอล ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือนักกีฬาต้องการชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล อยากมีโอกาสสวม
ใส่ชุดแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลลงแข่งขันและความต้องการได้รบั การยอมรับจากบุคคลอื่น ชาญชัย โพธิ ์คลัง
(2532: 51-53) ได้กล่าวถึงนักกีฬาทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการฝึกซ้อม และแข่งขันนัน้ มีสาเหตุซง่ึ เกิดจากการ
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สร้างแรงจูงใจทีแ่ ตกต่างกัน ความพอใจทีท่ ําให้ประสบความสําเร็จทีซ่ ่อนเร้นอยู่ภายใต้จติ สํานึก คือ ความรูส้ กึ
เกิดความภาคภูมใิ จ ความต้องการที่จะยกระดับตนเองให้ผูอ้ ่นื ยอมรับ ความเชื่อมันในตนเอง
่
และการได้คบ้ พ
บสิง่ ใหม่ดว้ ยตนเอง และความปรารถนาทีจ่ ะเอาชนะ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรินยา
สาสี (2552: 65) ทีพ่ บว่า แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาว่ายนํ้าของนักกีฬาว่ายนํ้าในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง มีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาว่ายนํ้า ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของชาญยุทธ รัตนมงคล (2552: 71) ทีพ่ บว่าแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอล
ที่มเี พศต่างกัน ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 37 มีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาบาสเกตบอลโดยรวม ไม่
แตกต่างกัน
4. ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอล
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ลักษณะของแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุ
ไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 ระหว่างนักกีฬาซอฟท์บอลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเล่นกีฬา
ซอฟท์บอลน้ อยกว่า 1 ปี และนักกีฬาซอฟท์บอลที่มปี ระสบการณ์ ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลมากกว่า 1 ปี มี
แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลไม่แตกต่างกัน จากการพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทางด้านแรงจูงใจ
ภายในนักกีฬาที่มปี ระสบการณ์ ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลต่างกันมีแรงจูงใจไม่แตกต่างกัน คือ เชื่อว่ากีฬา
ซอฟท์บอลสามารถทําให้ตนเองมีความแข็งแรง และมีความอดทน และมีความรูส้ กึ สนุ กสนานกับการเล่นกีฬา
ซอฟท์บอล ส่วนทางด้านแรงจูงใจภายนอก พบว่านักกีฬาซอฟท์บอลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอล
น้อยกว่า 1 ปี ต้องการชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล และอยากมีโอกาสสวมใส่ชุดแข่งขันกีฬาซอฟท์
บอลลงแข่งขัน สําหรับแรงจูงใจของนักกีฬาซอฟท์บอลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลมากกว่า 1 ปี
มีความต้องการให้บุคคลในครอบครัวชื่นชมความสามารถในการเป็ นนักกีฬาซอฟท์บอล และต้องการชัยชนะจาก
การแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักกีฬาซอฟท์บอลที่มปี ระสบการณ์ในการเล่นกีฬา
ซอฟท์บอลต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลโดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก พบว่า แรงจูงใจภายในมีอทิ ธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกเล่นกีฬา
ซอฟท์บอลสูงกว่าแรงจูงใจภายนอก สําหรับนักกีฬาซอฟท์บอลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลน้อย
กว่า 1 ปี มคี ่าเฉลีย่ ของแรงจูงใจภายในอยู่ในระดับมาก และค่าเฉลีย่ ของแรงจูงใจภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง
แต่นักกีฬาซอฟท์บอลที่มปี ระสบการณ์ ในการเล่นกีฬาซอฟท์บอลมากกว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจภายใน
และภายนอกอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติศกั ดิ ์ มีเจริญ (2550: 68) พบว่า แรงจูงใจในการ
เล่นฟุตซอลของนักกีฬารุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี ที่มรี ะยะเวลาในการเล่นฟุตซอลน้อยกว่า 3 ปี มีแรงจูงใจในการ
เลือกเล่นฟุตซอลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่นกั กีฬาฟุตซอลทีม่ รี ะยะเวลาในการเล่นฟุตซอลตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป มี
แรงจูงใจในการเลือกเล่นฟุตซอลโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด จากข้อสนับสนุ นของงานวิจยั ข้างต้น จะเห็นได้ว่า
นักกีฬาทีม่ ปี ระสบการณ์การเล่นกีฬามากจะมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่า นักกีฬาทีม่ ปี ระสบการณ์การเล่นกีฬา
น้ อยกว่า ซึ่งพบว่า แรงจูงใจภายนอกที่ม ีอิทธิพลน้ อยที่สุดต่อการเลือกเล่น กีฬาซอฟท์บอลของนัก กีฬ าที่ม ี
ประสบการณ์การเล่นกีฬาซอฟท์บอลน้อยกว่า 1 ปี คือ การมีโอกาสได้รบั ทุนการศึกษาจากการเล่นกีฬาซอฟท์
บอล และต้องการได้รบั ค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมการแข่งขัน นัน่ ก็แสดงให้เห็นว่า นักกีฬาซอฟท์บอลรุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 12 พ.ศ. 2552 มีแรงจูงใจในด้านของความต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน การได้รบั
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ชัยชนะ การได้มโี อกาสสวมใส่ชุดแข่งขัน การมีสขุ ภาพทีด่ ี แข็งแรง และการได้รบั ยอมรับจากบุคคลในครอบครัว
และบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ ดีซิ และไรท์อนั (จุฑาทิพย์ ชํานาญพล. 2549: 12–14; อ้างอิงจาก Deci; &
Ryan. 1985) ทีว่ ่า แรงจูงใจของนักกีฬามักจะมีความขัดแย้งกับแรงจูงใจภายนอก ในแนวทางการปฏิบตั ิ และ
จุดมุง่ หมายทีค่ ่อนข้างจะแตกต่างกัน เพราะแรงจูงใจจากภายนอกนัน้ จะเป็ นตัวบ่งชีใ้ ห้นกั กีฬาเกิดความมันใจใน
่
ตัวเองจากสิง่ รอบข้าง และส่งผลทําให้ไม่ประสบผลสําเร็จในการปฏิบตั ิ และจากการศึกษาในเรื่องของแรงจูงใจ
นักกีฬามีแรงจูงใจเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อนักกีฬามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพราะเป็ นความต้องการ และความพอใจของ
นักกีฬาได้มาจากการเรียนรู้ และศึกษาสิง่ ใหม่ ๆ ดังนัน้ แรงจูงใจจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ้ งอาศัยการเรียนรู้ การปฏิบตั ิ
ให้เป็ น ไปตามที่ป รารถนาจนเกิด ประสบการณ์ และนัก กีฬ าต้องเรีย นรู้ใ นสิง่ ใหม่อยู่เสมอ เพื่อ จะทํา ให้เกิด
แรงจูงใจที่ปรารถนาจะคว้าชัยชนะ ซึ่งสอดคล้องกับ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ (2551: 63) ทีไ่ ด้ทําการวิจยั เรื่อง
แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 35 (พ.ศ. 2549)
จังหวัดสุพรรณบุร ี พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการแสดงความสามารถของนักกีฬา ซึ่งเป็ นตัวการสําคัญ ที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และการกระทํา ถ้านักกีฬาไม่ได้รบั แรงจูงใจ และขาดความพยายามจะทําให้ความสามารถ
ในการพัฒนาไม่ถงึ จุดสูงสุด

ข้อเสนอแนะ
แรงจูงใจมีความสําคัญและเป็ นส่วนหนึ่งของการเริม่ ต้นในการเลือกกิจกรรมกีฬา ผูฝ้ ึ กสอนต้องมีความ
เข้า ใจถึง ความต้อ งการ และความปรารถนาของนัก กีฬ าในการเลือกเล่น กีฬ า แต่ แรงจูง ใจทัง้ ภายใน และ
ภายนอกก็เป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นเท่านัน้ ยังมีองค์ประกอบในส่วนอื่นอีกทีผ่ ฝู้ ึกสอนต้องส่งเสริมสนับสนุ นนักกีฬาให้
มีศกั ยภาพในการเล่นกีฬา แม้แต่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกีฬาซอฟท์บอลก็ควรให้การสนับสนุ น ส่งเสริมนักกีฬา
ซอฟท์บอลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการแข่งขันส่งเสริมเยาวชนตลอดปี ส่งเสริมพัฒนาผูฝ้ ึ กสอนให้มศี กั ยภาพใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ตามลําดับ สําหรับแรงจูงใจนัน้ เป็ นจุดเริม่ ต้นของพัฒนากีฬาแต่ละประเภท
ความรูท้ างด้านจิตวิทยาการกีฬาจึงเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญต่อการพัฒนาวงการกีฬาของชาติ

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรทําการวิจยั เกีย่ วกับแรงจูงใจในการการเลือกเล่นกีฬาซอฟท์บอลของนักกีฬารุน่ อายุไม่เกิน
18 ปี ในระดับประเทศ
2. ควรทําการวิจยั เกีย่ วกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ
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