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Abstract

The purpose of this research was to study and compare the motivation for selecting to play
petanque of the players under the petanque sport clubs in Bangkok Metropolis in 2009. The sample,
chosen by cluster random sampling, consisted of 400 petanque players (200 males and 200 females).
A questionnaire constructed by the researcher with reliability of .88 which developed from a
questionnaire concerning with Participation motivation in sport questionnaire created by Kunat
Pithapornchaikul (2549: 71). The data were then analyzed in terms of frequency, percentage, mean,
standard deviation, and t-test. The results were as follows:
1. The overall motivation for selecting to play petanque of the players under the petanque
sport clubs in Bangkok Metropolis in 2009 was at high level.
2. Compared means of the motivation for selecting to play petanque of the players under the
petanque sport clubs in Bangkok Metropolis in 2009.
2.1 Motivation for selecting to play petanque of the players under the petanque sport
clubs in Bangkok Metropolis in 2009 between male and female players was not significantly different.
2.2 Motivation for selecting to play petanque of the players under the petanque sport
clubs in Bangkok Metropolis in 2009 between youth players (lower than 25 years of age) and adult
players (25 years of age and over) were statistic significantly different at .05 level.
Keyword : motivation, petanque
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือ กเล่นกีฬาเปตอง ของ
นักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 กลุม่ ตัวอย่างเป็ น นักกีฬาในสังกัด
ชมรมกีฬาเปตองต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน แยกเป็ นนักกีฬาชาย จํานวน 200 คน และ
นักกีฬาหญิง จํานวน 200 คน ได้มาโดยการสุม่ กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเขต (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาจากแบบสอบถามอิทธิพลของลักษณะเป้าหมายใฝส่ มั ฤทธิ ์ที่ม ี
ต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษา ของ คุณตั ว์ พิธพรชัยกุล (2549: 71) มีค่า
ความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับเท่ากับ .88 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ (%)
ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.) และทดสอบสมมุตฐิ านโดยใช้สถิตทิ ี (t-test Independent)
ผลการวิ จยั พบว่า
1. แรงจู ง ใจในการเลื อ กเล่ น กี ฬ าเปตองของนั ก กี ฬ าเปตอง สัง กัด ชมรมกี ฬ าเปตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 โดยรวมมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก
2. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552
2.1
แรงจูงใจในการเล่น กีฬ าเปตอง ของนัก กีฬ าเปตอง สัง กัด ชมรมกีฬ าเปตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 พบว่า ระหว่างนักกีฬาชาย และนักกีฬาหญิง มีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเป
ตอง ไม่แตกต่างกัน
2.2 แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 พบว่า ระหว่างนักกีฬาระดับเยาวชน และ นักกีฬาระดับประชาชน มีแรงจูงใจ
ในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คําสําคัญ : แรงจูงใจ, กีฬาเปตอง

ภูมิหลัง
กีฬาเปตองเป็ นกีฬาทีส่ มเด็จย่า “ แม่ฟ้าหลวง” (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ทรงโปรด ดังที่
จันทร์ โพยหาญ (ไพบูลย์ บุญแทน. 2531: 2-3; อ้างอิงจาก จันทร์ โพยหาญ. 2530: 15) ได้กล่าวไว้วา่ ในปี
ค.ศ. 1979 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงเสด็จเยีย่ มราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาย
จันทร์ โพยหาญ ได้นําลูกเปตองขึน้ ถวาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรง
ออกกําลังกายเพือ่ ให้เกิดพลานามัยสมบูรณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนพระทัย ได้นํามาเล่นใน
หมูพ่ ระวงศ์ญาติและผูต้ ดิ ตาม เมือ่ ครัง้ เสด็จเยีย่ มราษฎรทีจ่ งั หวัดสกลนคร ทรงจัดให้มกี ารแข่งขันกีฬาเปตองขึน้
และพระองค์ทรงร่วมทีมเข้าแข่งขันด้วย มีผสู้ มัครเข้าแข่งขัน 80 ทีม ประกอบไปด้วยทีมทหาร ทีมตํารวจตระเวน
ชายแดน ทีมข้าราชการในจังหวัดสกลนคร พ่อค้า และประชาชน ฯลฯ แต่ละทีมมีผเู้ ล่นทีมละ 3 คน จากการเข้า
ร่วมการแข่งขันของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครัง้ นี้เองทําให้วงการกีฬาเปตองตื่นตัว เป็ นแรงกระตุน้
ให้วงการกีฬาเปตองของประเทศไทยได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย (วาสนา คุณาอภิสทิ ธิ ์. 2550: 9 ; อ้างอิง
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จาก สมจิตร ทองประดับ. 2530) ทัง้ นี้ เพราะพระองค์ทรงช่วยเผยแพร่กฬี าเปตองอย่างต่อเนื่อง ตามจังหวัด
หรือภาคต่าง ๆ ทีพ่ ระองค์เสด็จเยีย่ มราษฎร พระองค์ท่านก็ทรงร่วมการแข่งขันทุกครัง้ ฝี พระหัตถ์ของพระองค์
ในการทรงเปตอง เป็ นที่ยอมรับว่าอยู่ในขัน้ ดีเยี่ยม และทุกครัง้ ที่ทรงแข่งขันมักจะเป็ นมือเข้า หรือมือแก้เกม
พระองค์ทรงโปรดกีฬาเปตองมาก บางครัง้ ทรงรับสังว่
่ า “ เปตองเป็ นยาวิเศษสําหรับฉัน ” ด้วยเหตุน้ีนกั กีฬาเป
ตองทัวประเทศไทยจึ
่
งให้สมญานามกีฬาเปตองนี้วา่ “ กีฬาสมเด็จย่า ”
เมื่อนํ ามาวิเคราะห์ถงึ คุณประโยชน์ ทไ่ี ด้รบั จากวิธกี ารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเล่นกีฬาเปตอง เช่น การยืน
การเดิน การก้ม การเงย การเหวีย่ งแขน การย่อ การนัง่ สิง่ เหล่านี้ลว้ นช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ให้มคี วาม
แข็งแรงทัง้ สิน้ นอกจากนัน้ การเล่นเปตองยังเป็ นการฝึ กสายตา ฝึ กประสาทให้แม่นยํา ฝึ กการวางแผนการคิด
และตัดสินใจ และยังเป็ นส่วนช่วยในเรื่องของการมีมนุ ษยสัมพันธ์ สร้างความสมานสามัคคีทด่ี ตี ่อกันในหมู่คณะ
และบุคคลทัวไป
่ กีฬาเปตองสมัยต้น ๆ ทีม่ ผี นู้ ําเข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทย มีกฎกติกาการเล่นทีไ่ ม่ยุ่งยาก
เข้าใจง่าย วิธกี ารเล่นก็ไม่ซบั ซ้อน และเมื่อได้สมั ผัสวิธกี ารเล่นแล้วในเกมการเล่นยังช่วยสร้างประสบการณ์ดา้ น
ต่าง ๆ เช่น การเป็ นผูน้ ําและการเป็ นผูต้ ามทีด่ ี เป็ นผูม้ นี ้ําใจนักกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย และยังช่วยให้เกิดความ
อดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และช่วยฝึกสมาธิอกี ด้วย (บํารุง รอดกร. 2542: 2)
ในปจั จุบนั กีฬาเปตองนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ สําหรับประเทศไทยมี
การจัดการแข่งขันในรายการต่าง ๆ มากมาย เช่น การแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทย จะมีนักกีฬาของ
สถาบันต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยก็เปิ ดโอกาสให้
เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน และอีกหลาย ๆ รายการ
เนื่องจากมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และมีนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันเพิม่ ขึน้ จึงมีการก่อตัง้
ชมรมกีฬาเปตองขึ้นอย่างถูก ต้องเป็ นทางการในหลาย ๆ พื้นที่ของในประเทศไทย เช่น ชมรมที่ทําการจด
ทะเบียนกับทางสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย เป็ นชมรมทีม่ ที ต่ี งั ้ ทีแ่ น่ นอน และมีสมาชิกของชมรมต่าง ๆ
มากมาย ทัง้ ระดับเยาวชนและระดับวัยต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นสมาชิกของชมรมนัน้ ๆ ดังที่ เทเวศร์ พิรยิ ะพฤนท์ (2529:
10) ได้กล่าวว่า “องค์ประกอบที่จะทําให้นักกีฬาคนใดคนหนึ่งสามารถเล่นกีฬาได้ดี ในกีฬาแต่ละประเภทมี
องค์ประกอบที่สําคัญแตกต่างกันไป ผู้ฝึกสอนที่ฉลาดควรให้ความสนใจและศึกษาในรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แรงจูงใจทีม่ ผี ลกระทบต่อความสามารถของนักกีฬา แรงจูงใจมีบทบาทสําคัญในกลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชน
ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้บุคคลเหล่านัน้ ได้พฒ
ั นาสุขภาพตัง้ แต่เยาว์วยั แรงจูงใจจึงเปรียบเสมือนกระแสให้ความสนใจ
ในกลุ่มบุคคลและประชาชนได้มคี วามต้องการทีจ่ ะเล่นกีฬาใฝห่ าความสําเร็จในเชิงกีฬา” สอดคล้องกับ สุปราณี
ขวัญบุญจันทร์ (2539: 25) ทีก่ ล่าวว่ามนุ ษย์ทุกคนเมื่อต้องการกระทํากิจกรรมใด ๆ ให้เกิดความสําเร็จจําเป็ น
จะต้องมีแรงจูงใจ การทีน่ กั กีฬาขยันตัง้ ใจฝึกซ้อม หรือพยายามเล่นอย่างเต็มความสามารถในขณะแข่งขัน ต้องมี
แรงจูงใจเป็ นเหตุสาํ คัญ แรงจูงใจเป็ นปจั จัยสําคัญในการกระตุน้ ให้นักกีฬาตื่นตัวในขณะฝึ กซ้อมและการแข่งขัน
บางคนต้องการที่จะให้ร่างกายมีสดั ส่วนที่ดกี ็เป็ นแรงจูงใจให้มกี ารฝึ กฝนอย่างสมํ่าเสมอ และยังมีแรงจูงใจที่
สําคัญอีกหลายด้าน สิง่ เหล่านี้ทาํ ให้ผวู้ จิ ยั เกิดความสนใจทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าถึงแรงจูงใจทีเ่ ป็ นสาเหตุสาํ คัญต่อการ
ตัด สิน ใจเล่ น กีฬ าเปตอง โดยเชื่อ ว่ า การศึก ษาในครัง้ นี้ จะทํ า ให้ไ ด้ข้อ มู ล ในการพัฒ นากีฬ าเปตองให้ม ี
ประสิทธิภาพต่อไป
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ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตองของนักกีฬาเปตอง สังกัด
ชมรมกีฬาเปตองในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแสวงหาข้อค้นพบว่าแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ว่าด้านใด ที่เป็ น
องค์ประกอบ หรือเป็ นสาเหตุทส่ี าํ คัญ ทีจ่ ะส่งผล กระตุน้ และชักจูงให้บุคคลทัวไป
่ และนักกีฬาหันมาสนใจ และ
เลือกเล่นในกีฬาเปตอง ซึง่ ครู ผูฝ้ ึ กสอน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการจูงใจให้ผทู้ ม่ี คี วาม
สนใจเลือกเล่นในกีฬาเปตองแพร่หลายเพิม่ มากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ ยังเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานและเป็ นประโยชน์สาํ หรับ
ผูฝ้ ึกสอนหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการจัดการบริหารและพัฒนาการกีฬาเปตองให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552
2. เพือ่ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 จําแนกตามเพศ และจําแนกตามสถานภาพในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง

ความสําคัญของการวิ จยั
ทําให้ทราบแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตองของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 และเป็ นแนวทางให้แก่นกั กีฬา ผูฝ้ ึกสอน ครูพลศึกษา และบุคคลที่
เกีย่ วข้องนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเปตองต่อไป

สมมุติฐานในการวิ จยั
1. นักกีฬาเพศชายกับนักกีฬาเพศหญิง จะมีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตองแตกต่างกัน
2. นักกีฬาระดับเยาวชนทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 25 ปี กับนักกีฬาระดับประชาชน ทีม่ อี ายุ 25 ปีขน้ึ ไป มี
แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตองแตกต่างกัน

ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 72 ชมรม รวมทัง้ สิน้ 2,160 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
โดยการใช้ตารางกําหนดขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (เทเวศร์ พิรยิ ะ
พฤนท์. 2545: 128; อ้างอิงจาก Krejcie; & Morgan. 1970. n.d.) ทีป่ ระชากร 2,200 คน ได้ จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ สิน้ จํานวน 327 คน แต่ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ จํานวน 400 คน จําแนกเป็ นเพศ
ชาย 200 คน และจําแนกเป็ นเพศหญิง 200 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบแบ่งเขต (Cluster Random Sampling)
แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างชมรมละ 20 คน จํานวนทัง้ สิน้ 20 ชมรม โดยแบ่งเป็ น นักกีฬาเพศชายจํานวน 10 คน

104

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

และนักกีฬาเพศหญิง จํานวน 10 คน และใน 10 คน ของทัง้ นักกีฬาเพศชาย และนักกีฬาเพศหญิง จะแบ่งเป็ น
นักกีฬาระดับเยาวชน จํานวน 5 คน และนักกีฬาระดับประชาชน จํานวน 5 คนรวมทัง้ สิน้ ชมรมละ 20 คน

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็ นดังนี้ คือ
1.1 เพศ จําแนกเป็ น
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 สถานภาพ แยกเป็ นดังนี้ คือ
2.1.1 นักกีฬาระดับเยาวชนอายุต่าํ กว่า 25 ปี
2.1.2 นักกีฬาระดับประชาชนอายุ 25 ปีขน้ึ ไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬา
เปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 มี 2 ด้าน
2.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)
2.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือที่ใ ช้ใ นการศึก ษาวิจ ยั ในครัง้ นี้ เป็ น แบบสอบถามที่ผู้วิจ ยั ได้พฒ
ั นามาจากแบบสอบถาม
แบบสอบถามอิทธิพลของลักษณะเป้าหมายใฝ่สมั ฤทธิ ์ที่มตี ่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของนักกีฬา
ระดับอุดมศึกษา ของ คุณตั ว์ พิธพรชัยกุล (2549: 71) รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ข เพื่อใช้เป็ นแบบสอบถาม
แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตองของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตองในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.
2552 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจคําตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตองของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามวัดแรงจูงใจนี้มที งั ้ หมด 30 ข้อ สามารถวัดได้ 2 ด้านคือ
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) มี 15 ข้อ
2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) มี 15 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกีย่ วกับแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง มีลกั ษณะ
แบบปลายเปิด (Open-Ended)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ ขออนุญาตและขอความร่วมมือไปยังผูจ้ ดั การสนามชมรม
กีฬาเปตองต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. นําแบบสอบถามไปสอบถามนักกีฬาเปตองตามชมรมต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครทีเ่ ลือกเล่นกีฬา
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เปตอง โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมด้วยตนเอง
3. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมาทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ถกู ต้องและทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติ

การจัดกระทําและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามแล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามลําดับดังนี้
1. นําผลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. นําผลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.) และ
นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง
มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ โดยมีระดับแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตองของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเป
ตองในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ คะแนนดังนี้
มากทีส่ ดุ
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยทีส่ ดุ
1
นําข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 หาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็น
โดยแปลความหมายเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2550: 69)
มากทีส่ ดุ
4.50 – 5.00
มาก
3.50 – 4.49
ปานกลาง
2.50 – 3.49
น้อย
1.50 – 2.49
น้อยทีส่ ดุ
1.00 – 1.49
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเปตองของนักกีฬาเปตอง สังกัด
ชมรมกีฬาเปตองในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเพศชายและเพศหญิงโดยทดสอบค่าที (t-test Independent)
เพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ านข้อที่ 1
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตองของนักกีฬาเปตอง
สังกัดชมรมกีฬาเปตองในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างสถานภาพของนักกีฬาเปตอง
4.1 นักกีฬาระดับเยาวชน ทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 25 ปี
4.2 นักกีฬาระดับประชาชน ทีม่ อี ายุ 25 ปี ขึน้ ไป
โดยทําการ ทดสอบค่าที (t-test Independent) เพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ านข้อที่ 2
5. นําข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 นํามาสรุปและนําเสนอเป็ นความเรียง

106

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

สรุปผลการวิ จยั
1. ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นนักกีฬาเปตองทีเ่ ลือกเล่นกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬา
เปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 ทัง้ หมด 400 คน แยกเป็ นเพศชาย จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 50 เพศหญิง จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
2. คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬา
เปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552
พิจารณาเป็ นแรงจูงใจภายใน และภายนอก ได้ดงั นี้
2.1 แรงจูงใจภายใน ในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 โดยรวม มีแรงจูงใจภายใน อยูใ่ นระดับ มาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.09 และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46
2.2 แรงจูงใจภายนอก ในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 โดยรวมมีแรงจูงใจภายนอก อยูใ่ นระดับ มาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.90 และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47
3. คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง
สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 แยกตามตัวแปร
3.1 แยกตามเพศ คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเปตอง ของ
นักกีฬาเปตอง สังกัดชมรม กีฬาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 แยกเป็ นรายด้าน คือ แรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) โดยรวมนักกีฬาเพศชาย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.11 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.44 และนักกีฬาเพศหญิง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 และ
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) โดยรวมนักกีฬาเพศชาย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.90 และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.48 และนักกีฬาเพศหญิง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.91 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46
3.2 แยกตามสถานภาพ คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเปตอง
ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรม กีฬาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 แยกเป็ นรายด้าน คือ
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) โดยรวมนักกีฬาระดับเยาวชน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.14 และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.44 และนักกีฬาระดับประชาชน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.03 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.47 และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) โดยรวม นักกีฬาระดับเยาวชน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.03 และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 และนักกีฬาระดับประชาชน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.78 และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.47
4. เปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของ
นักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 นักกีฬาเพศชาย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.00 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.44 และนักกีฬาเพศหญิง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.99 และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.45 เมื่อทําการเปรียบเทียบ พบว่า ระหว่างนักกีฬาเพศชาย และนักกีฬาเพศหญิง มี
แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ไม่แตกต่างกัน
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5. เปรียบเทียบ คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของ
นักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 นักกีฬาระดับเยาวชนทีม่ อี ายุต่ํา
กว่า 25 ปี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.09 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 และนักกีฬาระดับประชาชนทีม่ อี ายุ
25 ปี ขึน้ ไป มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.91 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 เมื่อทําการเปรียบเทียบ พบว่า
ระหว่าง นักกีฬาระดับเยาวชนทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 25 ปี กับ นักกีฬาระดับประชาชนทีม่ อี ายุ 25 ปี ขึน้ ไป มีแรงจูงใจ
ในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

อภิ ปรายผล
จากการศึกษาเกีย่ วกับแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 สามารถ อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. แรงจูงใจภายใน และ แรงจูงใจภายนอก
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง ในเข
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 ในด้านแรงจูงใจภายใน โดยรวมมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักกีฬาเปตอง มีความชอบในกีฬาเปตองทีต่ นเองเล่นและมีความสนุ ก
เพลิดเพลินเมื่อได้เล่นในกีฬ าเปตอง ซึ่งอัน เนื่ องมาจากรูป แบบวิธีการเล่นและเกมการแข่งขันมีความสนุ ก
น่ าสนใจและยังเป็ นกีฬาทีฝ่ ึ กเล่นได้โดยง่าย อุปกรณ์กม็ ไี ม่มาก สามารถเล่นได้เกือบทุกสถานที่ ในเกมการเล่น
ก็ให้ความสนุ กเพลิดเพลินแล้วยังช่วยในการผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับที่ สิทธิโชค วรานุ
สันติกูล (2546: 182) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจทีเ่ กิดภายในตนเอง มีผลทําให้คนเรา
แสดพฤติกรรมออกไปเพราะรักหรือชอบทีจ่ ะทําอย่างนัน้ จากใจจริง ดัง้ นัน้ เมือ่ นักกีฬามีตอ้ งการกระทําเพื่อสนอง
ความต้องการของตนเอง ซึง่ เกิดจากแรงกระตุน้ ภายในร่างกายและจิตใจ โดยเชื่อว่าสิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็ นสือ่ ที่
ช่วยพัฒนาในด้านทักษะความสามารถได้อย่างเต็มทีท่ าํ ให้ผลทีต่ ามมาคือการทีน่ กั กีฬาประสบความสําเร็จได้ไม่
ยาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง
ในเขตกรุง เทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 ในด้า นแรงจูง ใจภายนอก โดยรวมมีแ รงจูงใจอยู่ใ นระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักกีฬาเปตอง ชอบทีจ่ ะพบปะผูค้ นในสังคมมากขึน้ และชอบในกลุ่มของสมาชิกทีเ่ ล่น
กีฬาเปตองด้วยกัน ในการเล่นกีฬาเปตองนัน้ ก็สง่ ผลให้ผเู้ ล่นมีสขุ ภาพทีด่ แี ละก็ยงั เป็ นสือ่ ในการเข้าสังคม การมี
มนุษย์สมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ทําความรูจ้ กั กับผูค้ นในสังคมได้มากยิง่ ขึน้ เป็ นสิง่ หนึ่งทีม่ นุ ษย์ทุกคนต้องการ กีฬาเปตอง
ก็เป็ นกีฬาอีกชนิดหนึ่งทีช่ ่วยเพิม่ ความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อบุคคลอื่น ๆ ซึง่ สอดคล้องกับคํากล่าวของ ถวิล เกือ้ กูลวงศ์
(2528: 94 – 114) ทีไ่ ด้แบ่งแรงจูงใจตามลักษณะความต้องการ ในด้านของสังคม ไว้วา่ เนื่องจากมนุ ษย์เป็ นสัตว์
สังคม จึงต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน มีการอยูร่ ่วมกันเพื่อจะได้เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม และได้รบั การ
ยกย่อง การทีบ่ ุคคลติดต่อสัมพันธ์กนั นัน้ มิใช่เพือ่ มิตรภาพเพียงอย่างเดียว หากแต่ตอ้ งการให้ผอู้ ่นื ยอมรับศรัทธา
และเชื่อถือได้ และ พบว่าแรงจูงใจภายในมีค่าเฉลี่ยมากกว่าแรงจูงใจภายนอก เนื่องมาจากนักกีฬาเปตอง
ส่วนมากให้ความสําคัญกับแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอก เช่น เลือกเล่นในกีฬาเปตองเพราะมี
ความชอบในกีฬาเปตองมากกว่าการเล่นกีฬาเปตองเพราะต้องการรายได้ และสิง่ ตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับ
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เฟลด์แมน (Feldman. 2001: 121) ให้ความหมายของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ว่าเป็ นพฤติกรรมที่
แสดงออกอันเนื่องจากความสนใจหรือความมีคุณค่าที่มใี นสิง่ นัน้ มากกว่าการแสดงพฤติกรรมเพื่อมุ่งหวังใน
รางวัลบางอย่างหรือตัวเงิน เช่น การตกปลา เนื่องจากความสุขเมือ่ ได้ทาํ แต่ไม่ใช่การตกปลาเพือ่ ยังชีพ
2. เพศ
จากผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล แรงจู ง ใจในการเลือ กเล่ น กีฬ าเปตอง ของนั ก กี ฬ าเปตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 ในด้านแรงจูงใจภายใน โดยรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุตฐิ าน ข้อที่ 1 ที่ว่า นักกีฬาเพศชายกับนักกีฬาเพศหญิง จะมีแรงจูงใจใน
การเลือ กเล่ น กีฬ าเปตอง แตกต่ า งกัน ซึ่ง พบว่ า นั ก กีฬ าเปตองเพศชาย และนั ก กีฬ าเปตองเพศหญิง ให้
ความสําคัญกับการเล่นกีฬาเปตองเพราะมีความชอบในกีฬาเปตอง ที่ตนเองเล่นและต้องการพบปะผู้คน ใน
สังคม มีความชอบในกลุ่มสมาชิกที่เล่นกีฬาเปตองด้วยกัน กีฬาเปตองเป็ นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยและเป็ น
เกมกีฬา ทีใ่ ช้การฝึกฝนกับตนเอง โอกาสประสบความสําเร็จจึงเกิดขึน้ ได้ไม่ยาก ดังนัน้ แรงจูงใจในการเลือกเล่น
กีฬาเปตองทัง้ เพศหญิงและเพศชายจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิชติ เมืองนาโพธิ ์ (2534:
29) ที่กล่าวว่าในยุคปจั จุบนั นี้ มุมมองของการแข่งขันกีฬาของผู้หญิงได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว จากการที่
ผูห้ ญิงได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า ผูห้ ญิงมีสทิ ธิ เท่าเทียมกันกับผูช้ ายในการแข่งขันกีฬา
และสอดคล้องกับ วีรชาติ สมใจ (2550: บทคัดย่อ) ทีก่ ล่าวว่าเพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการออกกําลัง
กายไม่แตกต่างกัน เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาเป็ นวัยที่กําลังเจริญเติบโต ดังนัน้ พฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักเรียนนักศึกษาจะเป็ นรูปแบบของการเล่นกีฬา หรือการออกกําลังกายเพื่อทําให้สนุ กสนานและการเข้า
กลุ่มเพื่อนทีม่ คี วามสนใจในกิจกรรมทีเ่ หมือนกัน และสอดคล้องกับ ชาญยุทธ รัตนมงคล (2552: บทคัดย่อ) ได้
ทําการวิจยั เรื่อง แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 37 พบว่า นักกีฬาบาสเกตบอลเพศชายและเพศหญิง เมื่อทําการเปรียบเทียบโดยรวมมีแรงจูงใจไม่
แตกต่างกัน
3. สถานภาพ
จากผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล แรงจู ง ใจในการเลือ กเล่ น กีฬ าเปตอง ของนั ก กีฬ าเปตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 ในด้านแรงจูงใจ โดยรวมมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมากพบว่านักกีฬาทีม่ สี ถานภาพ
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเปตอง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับ
สมมุตฐิ าน ข้อที่ 2 ทีว่ ่า นักกีฬาระดับเยาวชนทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 25 ปี กับนักกีฬาระดับประชาชน ทีม่ อี ายุ 25 ปี ขน้ึ
ไป มีแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง แตกต่างกัน นักกีฬาที่มสี ถานภาพหรือระดับอายุท่ตี ่างกัน มักจะมี
พฤติกรรมความสนใจ ความต้อง การแสดงออกที่ต่างกัน ในนักกีฬาเปตองที่มรี ะดับอายุต่ํากว่า 25 ปี จะมี
แรงจู ง ใจในการเล่ น กีฬ าเปตองในด้า นความต้อ งการประสบความสํา เร็จ และต้อ งการพัฒ นาทัก ษะให้ม ี
ประสิทธิภาพในกีฬาเปตองมากกว่า ในนักกีฬาทีม่ รี ะดับอายุตงั ้ แต่ 25 ปี ขึน้ ไป ในวัยนี้ จะให้ความสําคัญในด้าน
การแข่งขันน้อยกว่า จะเน้นในด้านของสังคม การพบปะผูค้ น และสุขภาพความปลอดภัยในการออกกําลังกาย
จึงทําให้นกั กีฬาระดับเยาวชนทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 25 ปี กับนักกีฬาระดับประชาชน ทีม่ อี ายุ 25 ปี ขน้ึ ไป มีแรงจูงใจใน
การเลือกเล่นกีฬาเปตอง แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กฤตพรต บุญโรจน์. (2552: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจยั
เรื่องแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเทนนิสของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจําปี 2551 ระหว่างเยาวชนที่
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เล่นเทนนิสในสังกัดโรงเรียน กับเยาวชนที่เล่นเทนนิสในสังกัดสโมสร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
จากการศึกษาเรือ่ งแรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรมกีฬาเปตอง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
ผูฝ้ ึกสอนและ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องควรปลูกฝงั แรงจูงใจในการเล่นกีฬาจากภายในมากกว่าการปลูกฝงั แรงจูงใจ
ในการเล่นกีฬาจากภายนอก สร้างและส่งเสริมแรงจูงใจภายในให้มากขึน้ รวมถึงการสนับสนุ นให้เยาวชนและ
ผู้ใหญ่หนั มาสนใจในกีฬาเปตองให้มากขึ้น ผลที่ได้จากการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถนํ าไปใช้เป็ นประโยชน์ ในการ
พัฒนาวงการกีฬาเปตองต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรทําวิจยั เกีย่ วกับแรงจูงใจของนักกีฬาเปตอง ทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ
2. ควรมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูป้ กครองเกีย่ วกับการส่งเสริมการเล่นกีฬาเปตอง
3. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจของผูฝ้ ึกสอนและผูต้ ดั สินกีฬาเปตองทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ
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