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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลนกีฬา            
ฟุตซอล ของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการแขงขัน ไทยแลนด  วีเมนส ฟุตซอลลีก  2010 -2011  
กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการแขงขัน ไทยแลนด  วีเมนส  ฟุตซอลลีก  2010 -
2011 จํานวน 200 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .92  แบบสอบถามดังกลาวประกอบดวยความพึง
พอใจดานตาง ๆ 4 ดาน คือ (1) ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับตัวเอง (2) ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับผู
ฝกสอน (3) ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับความกาวหนาในอนาคตและ (4) ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับ
องคประกอบตางๆ บุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ  วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ และรอยละ 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการเลนกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการแขงขัน
ไทยแลนด  วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 - 2011 ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับตัวเอง อยูในระดับมากที่สุด  
คิดเปนรอยละ 68.1 นอกนั้น คือดานความพึงพอใจเกี่ยวกับผูฝกสอน  ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ความกาวหนาในอนาคต และดานความพึงพอใจเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ บุคคล และหนวยงานที่
เกี่ยวของ อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  44.1, 39.3 และ 41.4 ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ/ ไทยแลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 - 2011/ นักกฬีาฟุตซอล    
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Abstract 
 This survey research aimed to investigate the satisfaction in futsal of female futsal players 
in Thailand Women Futsal League 2010 - 2011. The 200 samples, by simple random sampling, 
were female futsal players participated in Thailand Women Futsal League 2010 - 2011. Instrument 
used in this study was a questionnaire construct by researcher himself with reliability .92. The 
questionnaire was divided into four areas. There were satisfactions about (1) themselves, (2) coach, 
(3) progressing in the future, and (4) various factors, personals, and organizations. Data were 
analyzed by frequency and percentage. The results were as follows: The satisfaction in futsal of 
female futsal players in Thailand Women Futsal League 2010 -2011 at the highest level was the 
satisfaction about themselves (68.1%). The satisfaction about the progressing in the future, various 
factors, personals, and organizations were at a high level (44.1%, 39.3% and 41.4%, respectively). 
 

Keywords: Satisfaction/ Thailand Women Futsal League 2010 - 2011/ Futsal players 

บทนํา 
 ฟุตซอลเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมใน
หมูของประชาชนคนไทยทั่วไปเปนอยางมาก 
และ เปนกีฬ าที่ ได รับความนิ ยมทั่ ว โลก 
เนื่องจากฟุตซอลเปนกีฬาที่สนุกสนาน ตื่นเตน 
เร าใจในทุก  ๆ  นาทีของการแขงขันและ
สามารถจัดการแขงขันไดตลอดทั้งป แขงขัน
ไดกับทุกสภาพอากาศในปจจุบันกีฬาฟุตซอล
ไดมีการพัฒนาไปมากไมวาจะเปนในดาน
ระบบก า ร เ ล น  ทั กษะต า งๆที่ ไ ด นํ า ม า
ผสมผสานกันเปนกีฬาประเภททีมที่ดูแลว
สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีกติกาเปนตัว
ควบคุมการแขงขัน (รัศมี จินดามัย, 2548: คํา
นํา) 
   กีฬาฟุตซอลมีการแขงขันมาตั้งแตป 
ค.ศ. 1930 ณ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย 
เปนเกมที่ชาวอเมริกาใตนิยมเลนกันมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศบราซิลซ่ึงเปน
ชาติที่มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการ
เลนฟุตซอลสูงสุดในโลก สวนในประเทศไทย
นั้นไดมีการจัดการแขงขันฟุตซอลขึ้นเปนครั้ง
แรกในป พ.ศ. 2540 ดวยความรวมมือของ
หลายๆฝายที่ชวยกันผลักดันกีฬาชนิดนี้ให
ไดรับความนิยมมากขึ้นไมวาจะเปนสมาคม
ฟุ ตบอลแห งประ เทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภกรุงเทพมหานครการกีฬาแหง
ประเทศไทย  และเดอะมอลลกรุป  จํากัด
รวมกันจัดการแขงขันรายการ “สตาร อินดอร 
ซอคเกอร 1997” ระหวางวันที่ 12-21 
กรกฎาคม  พ .ศ .  2540 ณ  หองคอนเวนชั่น
ฮอลลเดอะมอลล บางกะป กรุงเทพมหานคร 
โดยมี 12 สโมสรชั้นนําจากไทยแลนดลีกเขา
รวมการแขงขัน ทีมชนะเลิศไดแก สโมสรการ
ทาเรือแหงประเทศไทย หลังจากนั้นกีฬาฟุต
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ซอลในประเทศไทย ก็ไดรับความนิยมอยาง
มาก  มีการจัดการแขงขันขึ้นอีกหลายรายการ
ในเวลาตอมา (ธนสิน ชูโชติ, 2551: 1) จาก
ความนิยมอยางกวางขวางของกีฬาฟุตซอลนั้น
ทําใหชวงตอมาสมาคมฟุตบอลแหงประเทศ
ไทย ในพระบรม-ราชูปถัมภ  ไดจัดการแขงขัน
ระดับตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งประเภทเยาวชน
และประชาชน  เพื่อเปนการเผยแพรกีฬาฟุต
ซอลที่ถูกตอง พรอมๆ กับการเฟนหานักกีฬา
ฟุตซอลที่มีฝมือ มาเปนตัวแทนของประเทศ
เพื่อแขงขันรายการตางๆ  อีกทั้งยังเผยแพร
ความรูการฝกอบรมใหกับ   ผูฝกสอน  ครู 
อาจารย  และบุคคลที่ ใหการสนใจไปทั่ว
ประเทศอีกดวย 

กีฬาฟุตซอลในประเภทหญิงไดรับ
ความนิยมสูงสุดในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดย
ทางสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระ-
บรมราชูปถัมภ  รวมกับหนวยงานจากภาครัฐ 
และเอกชนอื่นๆ จัดการแขงขันลีกฟุตซอล
อาชีพ ขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย  ภายใต
ช่ือการแขงขัน “ทีโอทีไทยแลนดฟุตซอลลีก 
2006” (TOT Thailand  Futsal League 2006 ) 
โดยการเชิญทีมฟุตซอลประเภทหญิงที่มี
ช่ือเสียงของเมืองไทยเขารวมการแขงขันโดย
ทีมชนะเลิศไดแกทีมสโมสรบัณฑิตเอเชียที-
เ ร็กซอล  (วิกิพี เดีย  สารานุกรมเสรี , 2544) 
จนถึงปจจุบันไดมีการจัดการแขงขันลีกฟุต
ซอลอาชีพในประเภทหญิงขึ้นอีกครั้ง ภายใต
ช่ือการแขงขัน ไทยแลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 
2010 - 2011 (Thailand  Women  Futsal League 
2010 - 2011) โดยมีสโมสรที่เขารวมการ

แขงขันทั้งหมด 10 สโมสร ไดแก  สโมสรกรุง
เกา เอฟ-เอส  สโมสรกรุงเทพธนบุรี-บางเลน
ไดนามิค สโมสรกรุงเทพมหานคร สโมสรจี
เอชแบงค อารแบค  สโมสรชลบุรี-ศรีปทุม  
สโมสรนครราชสีมา เอฟ เอส  สโมสรนอรทก
รุงเทพ สโมสรบางบัวทอง นนทบุรี เอฟ เอส  
สโมสรบีจี บัณฑิตเอเชีย และสโมสรสวน
หลวง-แพร ยูไนเต็ด  ทีมชนะเลิศไดแกทีม
สโมสรบัณฑิตเอเชีย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2544) ถึงแมวาการแขงขันฟุตซอลประเภท
หญิงในประเทศไทยจะเปนเพียงการแขงขัน
แบบกึ่ งอาชีพและได รับความนิยมอย าง
แพรหลาย  แตปฏิเสธไมไดวา ในการแขงขัน
ประเภทหญิงนั้นไดรับความนิยมนอยกวาใน
ประเภทชาย  ทั้งเรื่องของการสนับสนุน หรือ
แมแตจํานวนผูชมที่เขาไปชมการแขงขันใน
สนาม รวมถึงมาตรฐานการเลนของตัวนักกีฬา
เอง ดังนั้นการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ตัวนักกีฬาในดานตางๆ เพื่อนําผลท่ีไดมาเปน
แนวทางในการวางแผนงาน  และสงเสริม
วงการกีฬาฟุตซอลประเภทหญิง จึงเปนสิ่งที่มี
ความจําเปน 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการเลนกีฬาฟุตซอลของ
นักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการแขงขัน ไทย
แลนด  วีเมนส ฟุตซอลลีก  2010 - 2011 โดย
จะนําขอมูลที่ ไดจากการวิจั ยใช เปนการ
แนวทางใหกับนักกีฬา ผูฝกสอน รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของ ใชเปนขอมูลในการวางแผนงานเพื่อ
การสงเสริมวงการกีฬาฟุตซอล ในประเภท
หญิงตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย 

    ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปน 
นักกีฬาฟุตซอลหญิงจากสโมสรกีฬา สัญชาติ
ไทย ที่เขารวมการแขงขัน ไทยแลนด วีเมนส 
ฟุตซอลลีก 2010 - 2011 จํานวน 250 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย    
    กลุมตั วอย างในการวิจั ยค ร้ังนี้ 

ไดแก นักกีฬาฟุตซอลหญิงจากสโมสรกีฬา ที่
เขารวมการแขงขันไทยแลนด วีเมนส ฟุตซอล-
ลีก 2010 - 2011 โดยจากการประมาณขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ 
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970; 
อางอิงจาก เทเวศร พิริยะพฤนท, 2545: 128) ที่
ประชากร 250 คน ไดกลุมตัวอยาง 152 คน 
โดยการวิจัยนี้เลือกใชกลุมตัวอยาง 200 คน  
ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) 

3. ตัวแปรที่ศึกษา    
         3.1 ตัวแปรตน คือ ชวงอายุของ
นักกีฬา  แบงออกเปน 3 ชวงอายุ ไดแก 

           1) อายุนอยกวา 18 ป 
   2) 18 - 25 ป 
   3) 26 ปขึ้นไป 
 3.2 ประสบการณการแขงขันฟุต

ซอลในระดับ ลีกอาชีพ  แบ งออก เปน  3 
ประเภท คือ 

  1) มีประสบการณเขารวมการ
แขงขันครั้งแรก 

  2) มีประสบการณการแขงขัน
ในระดับลีกอาชีพระหวาง 1-2 ป 

  3) มีประสบการณการแขงขัน
ในระดับลีกอาชีพ 3 ป 

   3.3 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจ
ในการ เลนกีฬ าฟุตซอลของนักกีฬาฟุ ต
ซอลหญิง ที่รวมการแขงขันไทยแลนด วีเมนส 
ฟุตซอลลีก 2010 – 2011 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

    เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยคร้ังนี้  
เปนแบบสอบถามถึงความพึงพอใจในการเลน
กีฬาฟุตซอล ของนักกีฬาฟุตซอลหญิง  ที่เขา
รวมการแขงขัน ไทยแลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 
2010 - 2011  ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นมาโดยแบง
ออกเปน 3 ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่  1 สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามดานความ
พึงพอใจ ของนักกีฬาฟุตซอล ที่เขารวมการ
แขงขัน ไทยแลนด วีเมนสฟุตซอลลีก 2010 - 
2011  โดยแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
 1)  ดานความพึงพอใจเกี่ ยวกับ
ตัวเอง 
      2) ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับผู
ฝกสอน 
     3)  ดานความพึงพอใจเกี่ ยวกับ
ความกาวหนาในอนาคต 
      4)  ดานความพึงพอใจเกี่ ยวกับ
องคประกอบตางๆ บุคคล และหนวยงานที่
เกี่ยวของ  
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    โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
คาน้ําหนักของคําตอบ  ดังนี้ 
 

ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจนอย 
ระดับ 1  หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

  

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจในการเลนกีฬาฟุตซอล ของ
นักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการแขงขัน ไทย
แลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 - 2011 ที่มีตอ
ดานทั้ง 4 ดาน เชนเดียวกับตอนที่ 2 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

    การวิจัยคร้ังนี้มีการดําเนินในการ
จัดเก็บขอมูลดังนี้ 

 5.1 ศึกษาเอกสารขอมูล งานวิจัยที่
เกี่ยวของ รวมทั้งกลุมตัวอยาง 
 5.2 จัดทําแบบสอบถาม ดานความ
พึงพอใจในการเลนกีฬาฟุตซอล ของนักกีฬา
ฟุตซอล หญิงที่เขารวมการแขงขัน ไทยแลนด 
วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 - 2011  
 5 .3  นํา เครื่องมือที่ ได เสนอตอ
คณะกรรมก า รควบคุ มปริ ญญานิ พนธ
ตรวจสอบ และนํามาปรับปรุง แกไข 
 5 . 4  นํ าแบบสอบถามที่ แก ไข
ปรับปรุงแลวไปใหคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธพิจารณา  ตรวจสอบอีกครั้ง
กอนที่จะนําไปทดลองใช 

  5 . 5  ข อ อนุ ญ า ต ผู จั ด ก า ร ที ม  
หัวหนาผูฝกสอน และผูควบคุมทีมสโมสร
ตางๆ เพื่อทําการทําการเก็บขอมูล 
 5.6 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดวยตนเอง   
 5.7 ตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามที่ไดรับคืน 
 5.8 นําขอมูลที่ได มาวิเคราะหผล
ทางสถิติ 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ
ในการ เลนกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุ ต
ซอลหญิงที่เขารวมการแขงขันกีฬาไทยแลนด 
วีเมนสฟุตซอลลีก 2010 - 2011 ไดผล ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามที่ตองการ
ทราบสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา
นักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการแขงขันไทย
แลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 - 2011 ซึ่งเปน
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 
คน  เปนนักกีฬาจากสโมสรกรุงเกา เอฟเอส 
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.0  เปนนักกีฬา
จากสโมสรกรุงเทพธนบุรี-บางเลนไดนามิค 
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11.0  เปนนักกีฬา
จากสโมสรกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน คิด
เปนรอยละ 10.0  เปนนักกีฬาจากสโมสร  จีเอช
แบงคอารแบค จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
10.5  เปนนักกีฬาจากสโมสรชลบุรี-ศรีปทุม 
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.0  เปนนักกีฬา
จากสโมสรนครราชสีมา เอฟเอส จํานวน 18 คน 
คิดเปนรอยละ 9.0   ซึ่งเปนนักกีฬาจากสโมสร



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 13 (1): 2556                        116 
 

นอรทกรุงเทพ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
10 .0  เปนนักกีฬาจากสโมสรบางบัวทอง 
นนทบุรีเอฟเอส จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
10.0 เปนนักกีฬาจากสโมสรบีจี บัณฑิตเอเชีย 
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.0  เปนนักกีฬา
จากสโมสรสวนหลวง - แพร ยูไนเต็ด จํานวน 
21 คน คิดเปนรอยละ 10. 5 
 โดยจําแนกตามชวงอายุของนักกีฬา 
อายุนอยกวา 18 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอย
ละ 19.0  ชวงอายุ 18 - 25 ป จํานวน 131 คน 
คิดเปนรอยละ 65.5 อายุ 26 ปขึ้นไป จํานวน 
31 คน คิดเปนรอยละ 15.5 และจําแนกตาม
ประสบการณการแขงขันกีฬาฟุตซอลในระดับ
ลีกสูงสุด  นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันครั้ง
แรก จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 36.0 มี
ประสบการณเขารวมการแขงขันลีกอาชีพ 1-2 
ป  จํานวน  108 คน  คิดเปนรอยละ  54.0 มี
ประสบการณเขารวมการแขงขันลีกอาชีพ 3 ป  
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.0 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการเลน
กีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวม
การแขงขันไทยแลนด วีเมนสฟุตซอลลีก 2010 - 
2011  4 ดาน คือ ดานพึงพอใจเกี่ยวกับตัวเอง 
ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับผูฝกสอน  ดาน
ความพึงพอใจเกี่ ยวกับความกาวหนาใน
อนาคต  และดานความพึงพอใจเกี่ ยวกับ
องคประกอบตางๆ บุคคล และหนวยงานที่
เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 

     1. ความพึงพอใจในการเลนกีฬา
ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการ
แขงขันไทยแลนด  วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 - 

2011 ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับตัวเอง อยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.1 นอกนั้น
คือ ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับผูฝกสอน ดาน
ความพึงพอใจเกี่ ยวกับความกาวหนาใน
อนาคต  และดานความพึงพอใจเกี่ ยวกับ
องคประกอบตางๆ บุคคล และหนวยงานที่
เกี่ยวของ  อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  
44.1, 39.3 และ 41.4 ตามลําดับ 

     2. ความพึงพอใจในการเลนกีฬา
ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการ
แขงขันไทยแลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 - 
2011 ที่อายุนอยกวา 18 ป  ดานความพึงพอใจ
เกี่ยวกับตัวเอง อยูในระดับมากที่สุด  คิดเปน
รอยละ  55.0  นอกนั้นคือ ดานความพึงพอใจ
เกี่ยวกับผูฝกสอนดานความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ความกาวหนาในอนาคตและดานความพึงพอใจ
เกี่ ย วกับองคประกอบต า งๆ  บุคคล  และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  อยูในระดับมาก  คิดเปน
รอยละ  47.3, 45.3 และ 40.2 ตามลําดับ 

     3. ความพึงพอใจในการเลนกีฬา
ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการ
แขงขันไทยแลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 -
2011 ที่ชวงอายุ  18 - 25 ป  ดานความพึงพอใจ
เกี่ยวกับตัวเองและดานความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ความกาวหนาในอนาคต อยูในระดับมากที่สุด  
คิดเปนรอยละ 70.6 และ 39.2 ตามลําดับ 
นอกนั้นคือดานความพึงพอใจเกี่ ยวกับผู
ฝกสอนดานและดานความพึงพอใจเกี่ยวกับ
องคประกอบตางๆ บุคคล และหนวยงานที่
เกี่ยวของ อยูในระดับมาก   คิดเปนรอยละ  
43.2 และ 42.3 ตามลําดับ 
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     4. ความพึงพอใจในการเลนกีฬา
ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการ
แขงขันไทยแลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 - 
2011 ที่อายุ 26 ป ขึ้นไป ดานความพึงพอใจ
เกี่ยวกับตัวเอง อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 73.5 นอกนั้นคือ ดานความพึงพอใจ
เกี่ยวกับผูฝกสอนดานความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ความกาวหนาในอนาคตและดานความพึง
พอใจเกี่ยวกับองคประกอบตางๆบุคคลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  อยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 44.1, 35.9 และ 35.5 ตามลําดับ 

     5. ความพึงพอใจในการเลนกีฬา
ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการ
แขงขันไทยแลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 - 
2011 ที่มีประสบการณเขารวมการแขงขันลีก
อาชีพคร้ังแรก  ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ตัวเอง อยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  
60.4  นอกนั้นคือ ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับผู
ฝ ก สอน   ด า นค ว ามพึ ง พอ ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ความกาวหนาในอนาคต    และในดานความ
พึงพอใจเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ  บุคคล 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ  อยูในระดับ มาก คิด
เปนรอยละ  46.2, 42.2  และ  42.5 ตามลําดับ 

     6. ความพึงพอใจในการเลนกีฬา
ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการ
แขงขันไทยแลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 - 
2011 ที่มีประสบการณเขารวมการแขงขันลีก
อาชีพ 1-2 ป ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับตัวเอง 
และ ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับความกาวหนา
ในอนาคต อยูในระดับ มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 72.3 และ 40.4 ตามลําดับ นอกนั้นคือ ดาน

ความพึงพอใจเกี่ยวกับผูฝกสอน ดานความพึง
พอใจเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ บุคคล และ
หนวยงานที่ เกี่ยวของ โดยรวมอยูในระดับ 
มาก คิดเปนรอยละ 43.6 และ 35.9 ตามลําดับ 

     7. ความพึงพอใจในการเลนกีฬา
ฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขารวมการ
แขงขัน ไทยแลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 2010 - 
2011 ที่มีประสบการณเขารวมการแขงขันลีก
อาชีพ 3 ป  ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับตัวเอง 
อยูในระดับ มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  73.0  
นอกนั้นคือดานความพึงพอใจเกี่ ยวกับผู
ฝ ก ส อ น ด า น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ความกาวหนาในอนาคต  ดานความพึงพอใจ
เกี่ ยวกับองคประกอบต างๆ  บุคคล  และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  อยูในระดับ มาก คิด
เปนรอยละ  39.6 , 35.3  และ 36.4  ตามลําดับ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบวา  ความพึงพอในการ
เลนกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขา
รวมการแขงขันไทยแลนด วีเมนส ฟุตซอลลีก 
2010 - 2011 นั้น  นักกีฬาสวนใหญจะ มีความ
พึงพอใจ  ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับตัวเอง  
อยูในระดับมากที่สุด  นอกนั้นคือ ดานความ
พึงพอใจเกี่ยวกับผูสอน ดานความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความกาวหนาในอนาคต  และดาน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ 
บุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ที่นักกีฬา
สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
แสดงใหเห็นวา นักกีฬาสวนใหญที่เขารวมการ
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แขงขันนั้น  ไดเขารวมการแขงขันดวยความเต็ม
ใจ  มีความรัก  มีความรูสึกภาคภูมิใจ มีความ
ถนัด และความสนใจ (ไตรลักษณ คํานิล, 2546: 
บทคัดยอ) ในการเลนกีฬาฟุตซอล 
 เ มื่ อ พิ จ า รณ า จ ากช ว ง อ า ยุ  และ
ประสบการณการเขารวมการแขงขันลีกอาชีพ 
ของนักกีฬาแลว พบวา นักกีฬาทุกชวงอายุ  คือ 
อายุนอยกวา 18 ป  ชวงอายุ  18 - 25 ป  และ
อ า ยุ  2 6  ป  ขึ้ น ไ ป  ร ว ม ทั้ ง ทุ ก ร ะ ดั บ
ประสบการณการเขารวมการแขงขันลีกอาชีพ 
คือ  นักกีฬาที่มีประสบการณ เขารวมการ
แข ง ขั น ลี ก อ า ชี พ ค ร้ั ง แ ร ก  นั ก กี ฬ า ที่ มี
ประสบการณเขารวมการแขงขันลีกอาชีพ 1-2 ป 
และนักกีฬาที่มีประสบการณเขารวมการแขงขัน
ลีกอาชีพ 3 ป นั้น ตางก็มีความพึงพอใจ ดาน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับตัวเองอยูในระดับมาก
ที่ สุด   โดยเฉพาะ  ชวงอายุ  18 - 25 ป และ
นักกีฬาที่มีประสบการณเขารวมการแขงขัน
ลีกอาชีพ 1-2 ป  ที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กีฬาฟุตซอลเปนกีฬาที่มี
ความทาทายความสามารถของผู เลน  ซึ่ ง
สอดคลองกับลักษณะนิสัยของบุคคลในชวง
อายุดังกลาว (ศรีเรือน  แกวกังวาล, 2540:39) 
รวมทั้งชวงอายุ และระดับประสบการณที่เขา
รวมการแขงขันลีกอาชีพดังกลาวยังมีความพึง
พอใจ ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับความกาวหนา
ในอนาคต  อ ยู ในระดับมากที่ สุ ดด วย  ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ  อังคณา  บุญเสม 
(2550: บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจใน
การเลือกเลนกีฬาฟุตบอลของนักกีฬาหญิงใน
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 34 ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจในการ
เลือกเลนฟุตบอลของนักกีฬาหญิงในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ัง
ที่ 34 ซ่ึงกลุมตัวอยางทั้งหมด เปนนักศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยตางๆ นั้น มีแรงจูงใจดาน
ความกาวหนาทางการศึกษา และการทํางาน 
อยูในระดับมาก และตรงกับ อารีย  พันธมณี  
(2534:169) ที่ว า  ความตองการนี้บางครั้ ง
เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระตุนภายในของบุคคล  
และบางครั้งอาจเกิดความตองการอันเนื่องจาก
สภาพสังคมหรือแรงกระตุนภายนอกก็ไดหรือ
อาจกลาวไดวา ความตองการเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากสภาพทางรางกายและสภาพ
ท า ง จิ ต ใ จนั่ น เ อ ง ซึ่ ง แ ร ง จู ง ใ จ ในด า น
ความกาวหนาในการศึกษา และการทํางานนี้มี
ค ว ามสํ า คั ญม าก  ต อ ก า ร เ ล นกี ฬ าซึ่ ง มี
ความสําคัญมากในอนาคตเพื่ อที่ จะไดมี
การศึกษา และหนาที่การงานที่ดีและมั่นคง 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ผูฝกสอน หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
กีฬาฟุตซอล ภาครัฐ ภาคเอกชน ควรใหการ
สนับสนุน สงเสริมนักกีฬาอยางตอเนื่อง มีการ
จัดการแขงขันตลอดป พรอมประชาสัมพันธให
เปนที่รูจักในสังคมมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริม
และสนับสนุนนักกีฬาในเรื่องของรายได
คาตอบแทนสวัสดิการตางๆ และความกาวหนา
ในอนาคต 
 2. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล ระดับอาชีพ ใน
ประเภทหญิงอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ซ่ึงจาก
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การศึกษา  พบวา นักกีฬาสวนใหญมีความ
ภาคภูมิใจและพึงพอใจในตัวเองมาก มีความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและ
สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของผูสอนได
เ ป น อย า ง ดี  ถ าห ากมี ก า รส ง เ ส ริ ม และ
สนับสนุนอยางตอเนื่องอาจสงผลให เกิด
ความสําเร็จในการเลนกีฬาฟุตซอลอาชีพมาก
ยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษา และเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการเลนกีฬาฟุตซอลของ
นักกีฬาหญิงและชายในการแขงขันระดับลีก
อาชีพ 
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