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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ เป็นจริงและ                     
ที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและ
นักกีฬา กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาในสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ ในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก จํานวน 224 คน แบ่งเป็นผู้ควบคุมทีม จํานวน 48 คน และนักกีฬา จํานวน 176 คน 
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified  Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ    
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที            
(t-test) กําหนดค่าความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะ
ของผู้ควบคุมทีม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  เท่ากับ 2.58) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่             
ในระดับมากที่สุด ( x เท่ากับ 4.78) 
 2. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะ
ของนักกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x เท่ากับ 2.88) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่                    
ในระดับมาก ( x  เท่ากับ 4.33) 
 3. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 4. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ในทัศนะของนักกีฬา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้
ควบคุมทีมที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16 ไม่แตกต่างกัน 
 6. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะ
ของนักกีฬาที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16 ไม่แตกต่างกัน 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to investigate and to compare the actual and desirable 
characteristics of Thai Premier League Competition football referees according to the 
opinions of team managers and players. The 224 samples were divided into 176 
players and 48 team managers by stratified random sampling. The research 
instrument was questionnaires constructed by the researcher with 0.88 of reliability. 
Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviations and 
t-test where as the level of statistically significance was at .05 level. 
 The results revealed that: 
 1. The actual characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of team managers was at moderate level                    
( x  = 2.58) and the desirable characteristics was at the highest level ( x  = 4.78). 
 2. The actual characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of players was at moderate level ( x  = 2.88) and 
the desirable characteristics was at high level ( x  = 4.33).   
 3. There was statistically significant difference at .05 level between the 
actual and desirable characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of team managers.  
 4. There was statistically significant difference at .05 level between the 
actual and desirable characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of team players. 
 5. The actual characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of team managers from the first to the forth rank, 
and the thirteenth to the sixteenth rank were not significantly differences.  
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6. The actual characteristics of Thai Premier League Competition football 
referees according to the opinions of players from the first to the forth rank, and the 
thirteenth to the sixteenth rank were not significantly differences. 
 
คําสําคญั  
 คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ทัศนะของผู้ควบคุมทีมและ
นักกีฬา การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 ในปี พ.ศ. 2539 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดการ
แข่งขันฟุตบอลลีกขึ้น โดยใช้ช่ือว่า จอห์นนีวอล์กเกอร์ไทยแลนด์ซอกเกอร์ลีกและได้เปลี่ยนช่ือไปตาม
ผู้สนับสนุนหลักในปีต่อ ๆ มา แต่ทีมส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทําให้คนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ใน
ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้ชมเกมการแข่งขันดังนั้นในปี พ.ศ. 2542 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดการ
แข่งขันฟุตบอลอาชีพใช้ช่ือว่าโปรวินเชียลลีกขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันของทีมจากหลายภูมิภาค              
ในประเทศไทยมาแข่งขันแบบเหย้า – เยือน จนถึงในปี พ.ศ. 2550 จึงได้มีการรวมทีมที่อยู่ ในการแข่งขันไทย
ลีกและโปรวินเชียลลีกขึ้นเป็นฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเพ่ือเป็นการยกระดับฟุตบอลอาชีพไทยซึ่งมี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ที่ได้รับแต่งต้ังจากรัฐบาล เป็นฝ่ายจัดการ
แข่งขันเพ่ือวางรากฐานสู่การเป็นลีกอาชีพอย่างสมบูรณ์ สําหรับทีมที่ชนะเลิศในไทยพรีเมียร์ลีก                   
จะมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก (AFC Champions League) ที่เป็นการแข่งขัน
ระดับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและทีมที่ชนะเลิศจะมีสิทธิเข้าร่วมเล่นในการแข่งขันฟีฟ่าคลับ
เวิลด์คัพ (FIFA Club World Cup) ซึ่งเป็นการแข่งขันของทีมสโมสรในระดับโลก (สมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 2553: ออนไลน์)  
 ในการแข่งขันฟุตบอลต้องอาศัยผู้ตัดสินเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์ว่าฝ่ายใดกระทําผิดกติกา หรือทํา
ผิดระเบียบการแข่งขันขณะที่ทําการแข่งขัน ดังน้ัน ผู้ตัดสินจึงมีบทบาทในการตัดสินให้ประสบ
ผลสําเร็จ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังคํากล่าวของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
(2530: 28) ที่กล่าวว่า การแข่งขันจะลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันได้ก็ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้ตัดสิน 
ซึ่งจะต้องตัดสินอย่างยุติธรรม นักกีฬาก็ต้องแสดงออกซึ่งการเป็นนักกีฬาที่ดี ผู้ชมต้องชมอย่าง
ยุติธรรม ส่งเสริมในสิ่งที่ถูกต้อง การที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลให้ประสบความสําเร็จสูงสุดน้ัน 
ประกอบด้วยส่วนสําคัญคือ ผู้ตัดสิน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 
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ผู้สื่อข่าวกีฬา ผู้ชม วัสดุและอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก อย่างไรก็ตามในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกแต่ละครั้ง มักเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาไม่ค่อยยอมรับฟังการ
ตัดสินและอาจเป็นเหตุทําให้ต้องหยุดพักการแข่งขันช่ัวคราวหรือเหตุการณ์วุ่นวายตามมา 
 จากเหตุดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ในด้าน
ต่าง ๆ ของผู้ตัดสินในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาเพ่ือที่จะนําผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลทาง
วิชาการแก่ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลให้มีหรือ
ใกล้เคียงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนา การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้มี
มาตรฐานสูงขึ้นต่อไป       
 
โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย 

1. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของผู้ควบคุมทีม             
อยู่ในระดับใด 

2.  คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของนักกีฬา อยู่ในระดับใด 
 3. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของผู้ควบคุมทีมใน
การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก แตกต่างกันหรือไม่ 
 4. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของนักกีฬาในการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก แตกต่างกันหรือไม่ 
 5. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของผู้ควบคุมทีมที่ทีมอยู่ในอันดับ 1-4 
และ 13-16 ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก แตกต่างกันหรือไม่ 
 6. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของนักกีฬาที่ทีมอยู่ในอันดับ 1-4 
และ 13-16 ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก แตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของผู้ควบคุมทีม
และนักกีฬา ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะ
ของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
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               ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก จํานวนทั้งสิ้น 500 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก จํานวน 224 คน จําแนกเป็น ผู้ควบคุมทีมจํานวน 48 คน และนักกีฬา จํานวน 
176 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ แบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
     2.1 ตัวแปรต้นประกอบด้วย 

      1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้ควบคุมทีม  นักกีฬา  อันดับของทีมที่ 1 - 4 และ 13 -16 
     2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอล 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1  เป็นแบบสํารวจรายการ (Check list) เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอล

ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ ด้านความรู้เก่ียวกับกติกาฟุตบอล                
ด้านบุคลิกภาพ และด้านการตัดสิน ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t-test) กําหนดค่าความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในทัศนะ
ของผู้ควบคุมทีม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  เท่ากับ 2.58) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x  เท่ากับ 4.78) 
       2. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในทัศนะ
ของนักกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  เท่ากับ 2.88) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมาก ( x  เท่ากับ 4.33) 
 3. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       4. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ในทัศนะของนักกีฬา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 5. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในทัศนะ
ของผู้ควบคุมทีมที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16 ไม่แตกต่างกัน 
 6. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในทัศนะ
ของนักกีฬาที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16 ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ทําให้ทราบคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสิน
ฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา อภิปรายผล                
ได้ดังน้ี 

1.  คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของ 
ผู้ควบคุมทีม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเพราะ ผู้ควบคุมทีมอาจนําความสามารถไป
เปรียบเทียบกับผู้ตัดสินในต่างประเทศที่มีความสามารถสูงกว่าทําให้ผู้ควบคุมทีมเห็นว่าผู้ตัดสิน
ฟุตบอลไทยมีความสามารถระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณลักษณะที่เป็นจริงของ ผู้ตัดสินเป็นราย
ข้อในแต่ละด้าน พบว่า 
            ด้านคุณสมบัติ มีคุณลักษณะที่เป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีทัศนะต่อผู้ตัดสิน
ในเรื่องที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ อยู่ในระดับน้อย และข้อ  
ที่มีจํานวนความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อ 1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ข้อ 2. เป็นผู้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง
และพร้อมสําหรับการตัดสิน ข้อ 4. เป็นผู้มีความตรงต่อเวลา ข้อ 5. เป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ ข้อ 6. 
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ ข้อ 8. เป็นผู้ที่ควรจบการศึกษาทาง ด้านพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์
การกีฬา อยู่ในระดับมาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากท่ีสุดและมากที่สุด ตามลําดับ แสดงให้
เห็นว่าคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้
ควบคุมทีมและนักกีฬายังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ผู้ตัดสินจึงควรใส่ใจกับเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวให้มาก
ย่ิงขึ้นเพราะพ้ืนฐานของการเป็นผู้ตัดสินที่ดีน้ันต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ ธนรัตน์ หงส์เจริญ (2537: 8-9) ที่กล่าวว่า กฎที่ต้องยึดถือและปฏิบัติ
ของผู้ตัดสิน ต้องมีความซื่อสัตย์และยุติธรรม มีความจริงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพราะบทบาทของ ผู้ตัดสินที่สําคัญน้ันก็คือ เป็นผู้ที่อํานวยความ
ยุติธรรมแก่คู่แข่งขัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับอดิสร สืบสุข (2547: 80) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็น
จริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 ในทัศนะ
ของนักรักบ้ีฟุตบอล ผู้ควบคุมทีม ผู้สื่อข่าวและผู้ชม พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัวของผู้ตัดสิน รักบ้ีฟุตบอลอยู่ในระดับปานกลาง 
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 ด้านความรู้ เ ก่ียวกับกติกาฟุตบอล มีคุณลักษณะที่ เป็นจริง โดยรวมอยู่ ในระดับ        
ปานกลาง โดยมีทัศนะต่อผู้ตัดสินในเร่ืองที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 1. มีความรู้ในเรื่อง
กฎกติกาฟุตบอลที่ถูกต้องและแม่นยํา ข้อ 6. ศึกษา ติดตามการทําหน้าที่ตัดสินของบุคคลอ่ืนทั้งภายใน                   
และภายนอกประเทศ อยู่ในระดับมากที่สุดและปานกลาง ตามลําดับ และข้อที่มีจํานวนความคิดเห็น
น้อยที่สุด คือ ข้อ 4. ติดตามความเคลื่อนไหวกติกาฟุตบอลอยู่เสมอ ข้อ 1. มีความรู้ในเรื่องกฎกติกา
ฟุตบอลที่ถูกต้องและแม่นยํา อยู่ในระดับมากที่สุดและน้อยที่สุด ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้
ควบคุมทีมไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตัดสินไม่ทราบว่าผู้ตัดสินมีการติดตามการทําหน้าที่
ตัดสินของผู้ตัดสินอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งจําเป็นต่อการเป็นผู้ตัดสินอย่างมาก 
สอดคล้องกับ ธนรัตน์ หงส์เจริญ (2537: 9-10) ที่กล่าวว่า ข้อปฏิบัติในการเป็นผู้ตัดสินที่ดีต้องหม่ัน
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและทบทวนกติกาให้ทันสมัยอยู่เสมอและหมั่นฝึกฝนหรือหาโอกาสทําหน้าที่ผู้
ตัดสินอยู่สม่ําเสมอ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับอดิสร สืบสุข (2547: 80) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็น
จริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 31ในทัศนะ
ของนักรักบ้ีฟุตบอล ผู้ควบคุมทีม ผู้สื่อข่าวและผู้ชมพบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงด้านความรู้กฎกติกา
รักบ้ีฟุตบอลของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านบุคลิกภาพ มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทัศนะ               
ต่อผู้ตัดสินในเรื่องที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุดคือข้อ 1. เป็นผู้มีรูปร่างสมส่วนไม่อ้วนหรือผอม
เกินไป ข้อ 6. วางตนได้อย่างเหมาะสมทั้งในและนอกสนามแข่งขัน อยู่ในระดับมากที่สุดและปาน
กลาง ตามลําดับ และข้อที่มีจํานวนความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อ 8. มีความสุภาพอ่อนโยนไม่ถือตัว 
ข้อ 7. มีความเอ้ืออารี อยู่ในระดับมากที่สุดและมากท่ีสุด ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บุคลิกภาพที่
เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือรูปร่างที่สมส่วนแสดงออกถึงความพึงพอใจของผู้ควบคุมทีมต่อกรรมการ ผู้ตัดสิน                  
และควรเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของสมพร โสตถิสุพร (2536: 1-3)                 
ที่กล่าวว่า ผู้ตัดสินที่ดีจะต้องมีบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ผู้พบเห็นรู้สึกพอใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญประการ
หน่ึงที่จะทําให้นักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้พบเห็นรู้สึกพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความสุภาพ
เรียบร้อย ทั้งกาย วาจา และจิตใจ มีลักษณะท่าทางสง่างามทั้งในและนอกสนาม คุณลักษณะต่าง ๆ 
เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ผู้ตัดสินควรให้ความสําคัญ ผู้ตัดสินที่มีบุคลิกภาพไม่ดีย่อมส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของ
นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมและจะส่งผลให้เกิดอุปสรรค์และปัญหาต่าง ๆ ตามมา จนทําให้การทําหน้าที่
ดําเนินไปด้วยความยากลําบากนอกจากน้ียังสอดคล้องกับปรีชา เผือกขวัญดี (2531: 93) ได้ศึกษา
คุณลักษณะที่เป็นจริงของ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติแต่ละด้านอยู่ในระดับกลาง ส่วนคุณลักษณะ                  
ที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ                
อดิสร สืบสุข (2547: 80) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอล



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2554 

118 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ในทัศนะของนักรักบ้ีฟุตบอล ผู้ควบคุมทีม ผู้สื่อข่าวและ
ผู้ชม พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริง ด้านบุคลิกภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านการตัดสิน มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับน้อยโดยมีทัศนะต่อผู้ตัดสินใน
เรื่องที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 9. นําความรู้มาประกอบการตัดสินใจมากกว่า ใช้อารมณ์ในการ
ตัดสิน ข้อ 1. มีความสามารถในการตัดสินเป็นที่ยอมรับของทั้งนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม อยู่ในระดับ
น้อยที่สุดและมากที่สุด ตามลําดับ และข้อที่มีจํานวนความคิดเห็น น้อยที่สุด คือ ข้อ 2. มีความ
ยุติธรรมในการตัดสิน ข้อ 5. ไม่อ่อนไหวต่อแรงกดดันภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินอยู่ในระดับ
มากและมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬายังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
บรรยากาศที่กดดันผู้ตัดสินในสนามฟุตบอลจนถึงกระแสการไม่ยอมรับฟังคําตัดสินของผู้ตัดสิน ทําให้
เกิดความกดดันจนเกิดความผิดพลาดที่ตามมาและมุมมองที่แตกต่างระหว่างผู้ควบคุมทีมกับผู้ตัดสิน อย่างไร
ก็ตามผู้ตัดสินควรมีแนวทางในการพัฒนาการตัดสินเพ่ือให้เกิดการยอมรับที่ดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ              
ชูชัย บัวบูชา (2536: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า ผู้ตัดสินต้องมีความรู้กฎกติกาฟุตบอลอย่างถูกต้องและแม่นยํา 
มีความยุติธรรมและมีความสามารถในการตัดสินให้เป็นที่ยอมรับด้วยความสามารถของตนเองโดยไม่ใช้
อํานาจหรืออิทธิพลใด ๆ       
              1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกใน
ทัศนะของผู้ควบคุมทีม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ควบคุมทีมมีทัศนะที่คาดหวังว่า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นส่วนที่ช่วยในการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินฟุตบอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ธนรัตน์ หงส์เจริญ (2537: 3) ที่กล่าวว่า การทําหน้าที่ ผู้ตัดสินได้อย่างดีเย่ียมนับเป็น
ส่วนสําคัญที่จะช่วยดึงดูดให้ผู้คนหันมานิยมกีฬาแบดมินตันมากย่ิงขึ้น ผู้ตัดสินทําหน้าที่ได้ดีมาก
เพียงใด ก็จะได้รับความพึงพอใจมาก พร้อมทั้งได้รับการยอมรับนับถือจาก ผู้เล่นและผู้ควบคุมทีม ใน
ฐานะเป็นผู้อํานวยความยุติธรรมแก่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ 
(2553: บทคัดย่อ)ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันตามทัศนะของ
นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 37 “แม่โดมเกมส์” 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
             2.  คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของ
นักกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเพราะ ผู้ควบคุมทีมอาจนําความสามารถไป
เปรียบเทียบกับผู้ตัดสินในต่างประเทศที่มีความสามารถสูงกว่าทําให้ผู้ควบคุมทีมเห็นว่าผู้ตัดสิน
ฟุตบอลไทยมีความสามารถระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณลักษณะที่เป็นจริงของ ผู้ตัดสินเป็นรายข้อ                      
ในแต่ละด้าน พบว่า 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2554 

119 

              ด้านคุณสมบัติ มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทัศนะต่อ     
ผู้ตัดสินในเรื่องที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบอยู่ในระดับน้อย     
คิดเป็นร้อยละ 84.09 และข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 .เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีก ในทัศนะของนักกีฬายังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ผู้ตัดสินจึงควรใส่ใจกับเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวให้มาก
ย่ิงขึ้นเพราะพ้ืนฐานของการเป็นผู้ตัดสินที่ดีน้ันต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต                
ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ ธนรัตน์ หงส์เจริญ (2537: 8-9) ที่กล่าวว่า กฎที่ต้องยึดถือและปฏิบัติของ
ผู้ตัดสิน ต้องมีความซื่อสัตย์และยุติธรรม มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                  
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพราะบทบาทของผู้ตัดสินที่สําคัญน้ันก็คือ เป็นผู้ที่อํานวยความ
ยุติธรรมแก่คู่แข่งขัน นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับอดิสร สืบสุข (2547: 80) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะ                 
ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31                   
ในทัศนะของนักรักบ้ีฟุตบอล ผู้ควบคุมทีม ผู้สื่อข่าวและผู้ชม พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงด้าน
คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านความรู้ เ ก่ียวกับกติกาฟุตบอล มีคุณลักษณะที่ เป็นจริง โดยรวมอยู่ ในระดับ        
ปานกลาง โดยมีทัศนะต่อผู้ตัดสินในเร่ืองที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 1. เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 84.09 และข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อที่มีความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 6. ศึกษา ติดตามการทําหน้าที่ตัดสินของบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง และข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อ 1.มีความรู้ในเรื่องกฎกติกา
ฟุตบอลที่ถูกต้องและแม่นยํา อยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักกีฬาไม่ได้ติดตามความ
เคลื่อนไหวของผู้ตัดสินไม่ทราบว่าผู้ตัดสินมีการติดตามการทําหน้าที่ตัดสินของผู้ตัดสินอ่ืน ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งจําเป็นต่อการเป็นผู้ตัดสินอย่างมาก สอดคล้องกับ ธนรัตน์ หงส์เจริญ 
(2537:  9-10) ที่กล่าวว่า ข้อปฏิบัติในการเป็นผู้ตัดสินที่ดีต้องหม่ันศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและทบทวน
กติกาให้ทันสมัยอยู่เสมอและหมั่นฝึกฝนหรือหาโอกาสทําหน้าที่ผู้ตัดสินอยู่สม่ําเสมอ นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับอดิสร สืบสุข (2547: 80) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสิน
รักบ้ีฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31ในทัศนะของนักรักบ้ีฟุตบอล ผู้ควบคุมทีม 
ผู้สื่อข่าวและผู้ชมพบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงด้านความรู้กฎกติการักบ้ีฟุตบอลของผู้ตัดสินรักบ้ี
ฟุตบอลอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านบุคลิกภาพ มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทัศนะต่อ    
ผู้ตัดสินในเร่ืองที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุดคือข้อ ข้อ 6. วางตนได้อย่างเหมาะสมท้ังในและนอก
สนามแข่งขัน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.11 และข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ               
ข้อ 7. มีความเอ้ืออารี อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บุคลิกภาพที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ
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รูปร่างที่สมส่วนแสดงออกถึงความพึงพอใจของผู้ควบคุมทีมต่อกรรมการผู้ตัดสินและควรเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ สมพร โสตถิสุพร (2536: 1-3) ที่กล่าวว่า ผู้ตัดสินที่ดี
จะต้องมีบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ผู้พบเห็นรู้สึกพอใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่จะทําให้
นักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้พบเห็นรู้สึกพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อย               
ทั้งกาย วาจา และจิตใจ มีลักษณะท่าทางสง่างามทั้งในและนอกสนาม คุณลักษณะต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็น
สิ่งที่ผู้ตัดสินควรให้ความสําคัญ ผู้ตัดสินที่มีบุคลิกภาพไม่ดีย่อมส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของนักกีฬา
และ ผู้ควบคุมทีมและจะส่งผลให้เกิดอุปสรรค์และปัญหาต่าง ๆ ตามมา จนทําให้การทําหน้าที่ดําเนิน
ไปด้วยความยากลําบากนอกจากน้ียังสอดคล้องกับปรีชา เผือกขวัญดี (2531: 93) ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ที่เป็นจริงของ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติแต่ละด้านอยู่ในระดับกลาง ส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ อดิสร สืบสุข (2547: 80)                       
ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินรักบ้ีฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 31 ในทัศนะของนักรักบ้ีฟุตบอลผู้ควบคุมทีม ผู้สื่อข่าวและผู้ชม พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงด้าน
บุคลิกภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านการตัดสิน มีคุณลักษณะที่เป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีทัศนะต่อ              
ผู้ตัดสินในเรื่องที่มีจํานวนความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 1. มีความสามารถในการตัดสินเป็นที่ยอมรับ                
ของทั้งนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม อยู่ในระดับมากที่สุด และ ข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ข้อ 4.                          
มีความสามารถในการใช้ภาษาทางกายได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะที่
เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมและ
นักกีฬายังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บรรยากาศที่กดดันผู้ตัดสินในสนามฟุตบอล                       
จนถึงกระแสการไม่ยอมรับฟังคําตัดสินของผู้ตัดสิน ทําให้เกิดความกดดันจนเกิดความผิดพลาด                      
ที่ตามมาและมุมมองที่แตกต่างระหว่างผู้ควบคุมทีมกับผู้ ตัดสิน อย่างไรก็ตามผู้ ตัดสินควร                            
มีแนวทาง ในการพัฒนาการตัดสินเพ่ือให้เกิดการยอมรับที่ดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับชูชัย บัวบูชา                         
(2536: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า ผู้ตัดสินต้องมีความรู้กฎกติกาฟุตบอลอย่างถูกต้องและแม่นยํา มีความ
ยุติธรรม และมีความสามารถในการตัดสินให้เป็นที่ยอมรับด้วยความสามารถของตนเองโดยไม่ใช้
อํานาจหรืออิทธิพลใด ๆ       
       2.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีกในทัศนะของนักกีฬาโดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ควบคุมทีมมีทัศนะที่คาดหวังว่า
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ เป็นส่วนที่ ช่วยในการทําหน้าที่ของผู้ ตัดสินฟุตบอลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ธนรัตน์ หงส์เจริญ (2537: 3) ที่กล่าวว่า การทําหน้าที่ผู้ตัดสิน
ได้อย่างดีเย่ียมนับเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยดึงดูดให้ผู้คนหันมานิยมกีฬาแบดมินตันมากย่ิงขึ้น ผู้ตัดสิน
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ทําหน้าที่ได้ดีมากเพียงใด ก็จะได้รับความพึงพอใจมาก พร้อมทั้งได้รับการยอมรับนับถือจากผู้เล่นและ
ผู้ควบคุมทีม ในฐานะเป็นผู้อํานวยความยุติธรรมแก่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย  
              3. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของ       
ผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีม พบว่า คุณลักษณะ             
ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน คือ ด้านคุณสมบัติ ด้านความรู้เก่ียวกับกติกาฟุตบอล ด้าน
บุคลิกภาพ และด้านการตัดสินแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินฟุตบอลที่เป็นจริงอยู่ในระดับที่ไม่ดีมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร โสตถิสุพร 
(2536: 1-3) ที่กล่าวว่า ผู้ตัดสินต้องแสดงถึงความสามารถและระลึกเสมอว่าการตัดสินทุกครั้งต้อง              
ทําหน้าที่ให้ดีที่สุด แต่เน่ืองด้วยธรรมชาติของมนุษย์ ย่อมมีความต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง 
เพราะการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมยอมรับการ
ตัดสินน้ันนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนเรศ กุลธวงค์วัฒนา (2536: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะ              
ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก ตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและ
ผู้จัดการทีมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
              4. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์                 
ของผู้ตัดสินฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของนักกีฬา พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริง
และที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน คือ ด้านคุณสมบัติ ด้านความรู้เก่ียวกับกติกาฟุตบอลด้านบุคลิกภาพ และ
ด้านการตัดสินแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของผู้ควบคุมทีมที่อยู่ในทีมอันดับ 1 – 4 และ 13 – 16 พบว่า 
คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของผู้ควบคุมทีมที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16                  
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณสมบัติและด้านการตัดสิน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความรู้เก่ียวกับกติกาฟุตบอลและ ด้านบุคลิกภาพ ไม่แตกต่างกัน                      
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม (จันทรา คลอดเพ็ง ; 2532: 84 ; อ้างอิงจาก
ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม. 2527: 33) ที่พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน
และมีประสบการณ์เรียนร่วมกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของอาจารย์ผู้สอนวิชา
ลีลาศ ไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันตามทัศนะของนักกีฬาและผู้
ควบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” มีทัศนะต่อ
คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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 6. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลใน
การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในทัศนะของนักกีฬาที่อยู่ในทีมอันดับ 1 – 4 และ 13 – 16 พบว่า 
คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลในทัศนะของนักกีฬาที่ทีมอยู่ในอันดับ 1– 4 และ 13 –16                   
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณสมบัติและด้านความรู้เก่ียวกับกติกาฟุตบอล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านบุคลิกภาพและด้านการตัดสินไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม (จันทรา คลอดเพ็ง ; 2532: 84 ; อ้างอิง
จากฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม. 2527: 33) ที่พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ซึ่งอยู่ในวัย
เดียวกันและมีประสบการณ์เรียนร่วมกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของอาจารย์
ผู้สอนวิชาลีลาศ ไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ (2553: บทคัดย่อ)            
ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของ ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันตามทัศนะของนักกีฬา
และผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” มีทัศนะต่อ
คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
 1. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้ตัดสินฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรนําผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนวทาง                  
ในการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินฟุตบอลให้มีหรือใกล้เคียงกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้มากที่สุด 
 2. ควรนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการอบรม ประเมินผลผล ปรับปรุงและพัฒนา การทําหน้าที่
ของผู้ตัดสินให้มีคุณลักษณะในต้านต่าง ๆ ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลในรายการอ่ืน ๆ  
 2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนฟุตบอลและนักกีฬา
ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 3. ควรมีการศึกษาปัญหาการเตรียมทีมของสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก 
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