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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีก กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ณ สนามแข่งขัน จํานวน 400 คน 
เป็นชาย 300 คน และหญิง 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีค่าความเช่ือมั่น .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของ
นักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.05, 43.62, 44.25, และ 42.73 ตามลําดับ ส่วนด้าน             
ผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.19 
 2. ความคิดเห็นของผู้ชมเพศชายที่มี ต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้าน
ความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.33, 42.83, 41.30, 41.57 ตามลําดับ                  
ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.59 
 3. ความคิดเห็นของผู้ชมเพศหญิงที่มี ต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้าน
ความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชม
และแฟนคลับโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.78, 46.00, 39.33, 53.33,             
และ 46.60 ตามลําดับ 
 4. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ 
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และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.12, 51.55, 
37.16, 43.19 และ 41.18 ตามลําดับ 
 5. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและ
แฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.82, 44.50, 46.25 และ 45.23 
ตามลําดับ ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 42.00 
 6. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านผู้ตัดสิน และด้านสิทธิประโยชน์ โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.06, 44.44 และ 40.10 ตามลําดับ ส่วนด้านการ
จัดการแข่งขัน และด้านผู้ชมและแฟนคลับอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.56, และ 34.35 
ตามลําดับ 
 7. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ 
และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.49, 45.98, 
37.71, 48.30 และ 45.67 ตามลําดับ 
 8. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รับจ้างที่มีต่อการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล และด้านผู้ตัดสิน โดยรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.39 และ 44.94 ตามลําดับ ส่วนด้านการจัดการแข่งขัน            
ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.52, 40.97                 
และ 42.05 ตามลําดับ 
 9. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และ
ด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.22, 42.02, 43.15 
และ 38.98 ตามลําดับ ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.73 
 10. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ ที่มีต่อ
การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน                     
ด้าน ผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก                   
คิดเป็นร้อยละ 43.92, 49.37, 41.67, 47.57 และ 45.16 ตามลําดับ  
 11. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บ้าน พ่อบ้าน ข้าราชการบํานาญ                               
ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านสิทธิประโยชน์ และ
ด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 42.86, 35.71 และ 
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36.79 ตามลําดับ ส่วนด้านการจัดการแข่งขันและด้านผู้ตัดสิน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.29 และ 34.92 ตามลําดับ 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research aimed to study the opinions of spectators on 
Football Thai Premier League Competition. The subjects were totally 400 people: 
300 males and 100 females. The instrument used for collecting data was the 
researcher-created questionnaire with the reliability at .90.  Data were statistically 
analyzed by using frequency and percentage. 
 The results revealed that: 
 1. The opinions which were given by spectators on Football Thai Premier 
League Competition to the players’ performance, competition management, 
privileges, spectators and fan club, were at high levels: 42.05%, 43.62%, 44.25%, 
respectively whereas their opinions towards the referee was at moderate level 
(39.19%). 
 2. The opinions which were given by male spectators on Football Thai 
Premier League Competition to the players’ performance, competition management, 
privileges, spectators and fan club, were at high levels: 40.33%, 42.83%, 41.30%, 
41.57%, respectively whereas their opinions towards the referee was at moderate 
level (39.59%). 
 3. The opinions which were given by female spectators on Football Thai 
Premier League Competition to the players’ performance, competition management, 
the referee, privileges, and spectators and fan club were at high levels: 47.78%, 
46.00%, 39.33%, 53.33% and 46.60%, respectively. 
 4. The opinions which were given by undergraduate of bachelor’s degree 
spectators on Football Thai Premier League Competition to the players’ 
performance, competition management, the referee, privileges, and spectators and 
fan club were at high levels: 42.12%, 51.55%, 37.16%, 43.19% and 41.18%, 
respectively. 
 5. The opinions which were given by bachelor’s degree spectators on 
football Thai Premier League Competition to the players’ performance, competition 
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management, privileges, and spectators and fan club were at high levels: 42.82%, 
44.50%, 46.25%, respectively whereas their opinions towards the referee was at 
moderate level (42.00%). 
 6. The opinions which were given by postgraduate education spectators on 
Football Thai Premier League Competition to the players’ performance, the referee, 
and privileges were at moderate levels: 41.06%, 44.44% and 40.10%, respectively 
whereas their opinions towards competition management, and spectators and fan 
club were at high levels: 39.56%, and 34.35%, respectively. 
 7. The opinions which were given by student spectators on Football Thai 
Premier League Competition to the players’ performance, competition management, 
the referee, privileges, and spectators and fan club were at high levels: 45.49%, 
45.98, 37.71%, 48.30%, and 45.67%, respectively. 
 8. The opinions which were given by private employee spectators on 
Football Thai Premier League Competition to the players’ performance and the 
referee were at moderate levels: 38.39 and 44.94, respectively whereas their 
opinions towards competition management, privileges, and spectators and fan club 
were at high levels: 41.52%, 40.97% and 42.05%, respectively. 
 9. The opinions which were given by private business commercing 
spectators on Football Thai Premier League Competition to the players’ 
performance, competition management, privileges, and spectators and fan club were 
at high levels: 41.22%, 42.02%, 43.15%, and 38.98%, respectively whereas their 
opinions towards the referee was at moderate level (45.73%). 
 10. The opinions which were given by government official state enterprises, 
agent spectators on Football Thai Premier League Competition to the players’ 
performance, competition management, the referee, privileges, and spectators and 
fan club were at high levels: 43.92%, 49.37%, 41.67%, 47.57% and 45.16%, 
respectively.  
 11. The opinions which were given by housewives, husbands, and retired 
government  official spectators on Football Thai Premier League Competition to the 
players’ performance, privileges, and spectators and fan club were at high levels: 
42.86%, 35.71% and 36.79%, respectively whereas their opinions towards 
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competition management and the referee were at moderate levels: 39.29%, and  
34.92%, respectively. 
 
คําสําคัญ  
 ความคิดเห็น ผู้ชม การแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก. 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 กีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ได้รับความสนใจจากประชาชน และเยาวชนทั่วประเทศ ดังจะ
เห็นได้จากจํานวนสนามฟุตบอลที่มีอยู่ทั่วทุกจังหวัด และจํานวนผู้เล่นที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สําหรับ
ระดับมัธยมศึกษาได้จัดวิชาพลศึกษาให้อยู่ในหลักสูตรโดยขึ้นอยู่กับสถานศึกษานั้นๆเห็นชอบ แม้แต่
ในระดับอุดมศึกษาที่จําเป็นต้องกําหนดให้วิชาพลศึกษาเป็นวิชาเลือกในสถาบัน เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในส่วนของระดับนักเรียนมีกีฬาเขตการศึกษา
และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนและ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกีฬาฟุตบอล ตลอดจนการประสบความสําเร็จของนักกีฬาฟุตบอลของไทย                    
ที่ไปแข่งขันฟุตบอลอาชีพลีกภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากีฬาฟุตบอลในประเทศ
ไทยกําลังเจริญรุดหน้าขึ้นไปทุกเวลา 
 สําหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ซึ่งถือว่าเป็นลีกอาชีพของประเทศไทย ก่อต้ังโดย                     
ดร.วิจิตร เกตุแก้ว ซึ่งเป็นนายกสมาคมฟุตบอล ในปี 2539 การแข่งขันได้เป็นการแข่งขันโดยทีมที่ร่วม
แข่งขันใน ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ถ้วย ก ได้มาแข่งขันกันในระบบลีก ภายใต้ช่ือไทยลีก หรือช่ือ
อย่างทางการได้เปลี่ยนตลอดตามผู้สนับสนุน โดยมีจํานวนทีมทั้งหมด 12 ทีม จนกระท่ังปี 2545 
(ฤดูกาล 2545/46) ได้ลดจํานวนทีมเป็น 10 ทีม และในปี 2549 ได้เพ่ิมทีมเป็น 12 ทีมอีกคร้ังหน่ึง          
ในฤดูกาล 2550 เพ่ิมทีมอีก 4 ทีม รวมเป็น 16 ทีม ปัจจุบันมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 16 ทีม (สมาคมฟุตบอล 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์: ออน์ไลน์)    
 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้พยายามเอาโปรวินเช่ียลลีกรวมเข้ากับไทยลีกหลายครั้งและ                
ในที่สุดการกีฬาแห่งประเทศไทยก็นําทีมจังหวัดมารวมเข้าในฤดูกาล 2550 ได้สําเร็จ โดยได้รับความ
อนุเคราะห์ดูแลการแข่งขันโดยสมาคมฟุตบอลและในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการเปลี่ยนช่ือการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการเป็นไทยพรีเมียร์ลีก (สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์: ออน์ไลน์)    
 ปัจจุบันฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกกําลังเดินหน้าไปสู่แนวทางของการเป็นฟุตบอลอาชีพ
อย่างแท้จริง ตามที่ผู้ชมฟุตบอลชาวไทยคาดหวัง หลายๆ ทีมมีกองเชียร์ที่ติดตามเชียร์อย่างเหนียว
แน่น  ต่างจากฟุตบอลไทยลีกในยุคก่อนซึ่งมีผู้เข้าชมการแข่งขันน้อยมาก แต่ฟุตบอลไทยลีกใน
ปัจจุบันได้มีการเก็บบัตรเข้าชมการแข่งขันมีต้ังแต่ราคา 10 บาท ไปจนถึง 10,000 บาท ซึ่งก็มีผู้ชมซื้อ
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บัตรเข้าชมการแข่งขันมากขึ้นกว่าไทยลีกในยุคก่อน เห็นได้จากในแต่ละแมตช์การแข่งขันส่วนใหญ่จะ
มีผู้เข้าชมเป็นหลักพัน หรือแมตช์ที่สําคัญ ทีมอันดับต้นๆ ของตารางก็จะมีผู้ชมถึงหลักหมื่น แสดงให้
เห็นว่าคนไทยได้หันมาให้ความสนใจการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในมากข้ึน โดยที่ไม่จําเป็นต้องดึงดูดให้
คนเข้าสนามโดยใช้การพนันเหมือนในหลายๆ ประเทศและทีมฟุตบอลที่แข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกต้องจด
ทะเบียนเป็น บริษัท จํากัด เพ่ือทําให้ทีมฟุตบอลของสโมสรน้ันเป็นทีมฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริง นัก
ฟุตบอลมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้จากการเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆ เมื่อประชาชนที่ติดตาม
เชียร์ในแต่ละทีมมีมากขึ้นทําให้สโมสรมีรายได้มากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้สโมสรมีรายได้ไปปรับปรุง
พัฒนาสโมสรให้ก้าวหน้าและประสบความสําเร็จทัดเทียมกับฟุตบอลลีกช้ันนํา เห็นได้จากทีมฟุตบอล
ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้เป็นตัวแทนทวีปเอเชียแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2010 และ
แสดงทักษะความสามารถได้เป็นอย่างดีสามารถแข่งขันกับประเทศจากทวีปอ่ืนๆ ได้อย่างไม่เป็นรอง 
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นผลมา
จากท้ังสองประเทศน้ีมีระบบการจัดการที่เป็นมืออาชีพทําให้ฟุตบอลลีกของทั้งสองประเทศมีการ
พัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมลีกช้ันนําของยุโรป 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีจะช่วยให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับ
การแข่งขัน เพ่ือพัฒนาการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้มีความน่าสนใจ ประชาชนเข้าชมการ
แข่งขันมากขึ้น เน่ืองจากการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการที่จะให้นัก
ฟุตบอลพัฒนาตนเองให้มีความสามารถพัฒนากีฬาฟุตบอลให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้า
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย  
 ผู้ชมมีความคิดเห็นต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกอยู่ในระดับใด 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
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      ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  เป็นประชาชนที่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีกที่สนามแข่งขันของสโมสรต่างๆ ประมาณ 30,000 คน 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นประชาชนที่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก จํานวน 400 คน เป็นชาย 300 คน เป็นหญิง 100 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
       2.1 ตัวแปรต้นประกอบด้วย 
            1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
                      2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัย
สร้างขึ้นมา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
     ตอนที่ 1 แบบสอบถาม สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
     ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก  
ซึ่งแต่ละข้อมีเกณฑ์ประเมินค่าระดับความคิดเห็นที่เห็นว่าเหมาะสม 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังน้ี 
      1. ด้านความสามารถของนักฟุตบอล 
      2. ด้านการจัดการแข่งขัน 
      3. ด้านผู้ตัดสิน 
      4. ด้านสิทธิประโยชน์ 
      5. ด้านผู้ชมและแฟนคลับ 
 4.  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
      การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี 
     4.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย และสํารวจเก่ียวกับการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลของประเทศไทย โดยสอบถามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ผู้ที่เข้าชมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน และเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม นําแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจหาความเที่ยงตรงตาม
ตามโครงสร้างและเน้ือหา (Construct and Content Validity) ของแบบสอบถามโดยวิธีเชิง
ประจักษ์ (Face Validity) แบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try Out) 
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กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม                
โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.90 
  5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ
เพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและหนังสือขอความร่วมมือไปยังประธานสโมสรฟุตบอลต่างๆ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นําแบบสอบถามไปสอบถามประชาชนท่ีเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอล ไทยพรีเมียร์ลีก โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง แบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทําการ
ตรวจสอบและทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 6.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      6.1 นําผลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมาแจก
แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
      6.2 นําผลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก มาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ และนําเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง 
       
ผลการวิจัย 
 1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.00 เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 191 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.80 และผู้ชมส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมีอาชีพนักเรียน
นักศึกษา จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 
 2. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของ
นักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.05, 43.62, 44.25, และ 42.73 ตามลําดับ ส่วนด้าน           
ผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 39.19 
 3. ความคิดเห็นของผู้ชมเพศชายที่มี ต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้าน
ความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.33, 42.83, 41.30, 41.57 ตามลําดับ                  
ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.59 
 4. ความคิดเห็นของผู้ชมเพศหญิงที่มี ต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้าน
ความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชม



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2554 

131 

และแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.78, 46.00, 39.33, 53.33, 
และ 46.60 ตามลําดับ 
 5. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ 
และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.12, 51.55, 
37.16, 43.19 และ 41.18 ตามลําดับ 
 6. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและ
แฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.82, 44.50, 46.25, และ 45.23 
ตามลําดับ ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.00 
 7. ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านผู้ตัดสิน และด้านสิทธิประโยชน์ โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.06, 44.44 และ 40.10 ตามลําดับ ส่วนด้านการ
จัดการแข่งขันและด้านผู้ชมและแฟนคลับอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.56, และ 34.35 
ตามลําดับ 
 8. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรเีมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ 
และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.49, 
45.98, 37.71, 48.30 และ 45.67 ตามลําดับ 
 9. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รับจ้าง ที่มีต่อการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล และด้านผู้ตัดสิน โดยรวมโดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.39 และ 44.94 ตามลําดับ ส่วนด้านการจัดการ
แข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.52, 
40.97 และ 42.05 ตามลําดับ 
 10. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย ที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีกด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้าน
ผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.22, 42.02, 43.15 และ 
38.98 ตามลําดับ ส่วนด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.73 
 11. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐที่มีต่อ
การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้าน    
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ผู้ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 43.92, 49.37, 41.67, 47.57 และ 45.16 ตามลําดับ 
 12. ความคิดเห็นของผู้ชมที่ประกอบอาชีพ แม่บ้าน พ่อบ้าน ข้าราชการบํานาญ ที่มีต่อการ
แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชม
และแฟนคลับ โดยรวมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.86, 35.71 และ 
36.79 ตามลําดับ ส่วนด้านการจัดการแข่งขันและด้านผู้ตัดสินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
39.29 และ 34.92 ตามลําดับ 
 
 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความสามารถของนักฟุตบอล ด้านการจัดการแข่งขัน ด้าน ผู้
ตัดสิน ด้านสิทธิประโยชน์ และด้านผู้ชมและแฟนคลับ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. ด้านความสามารของนักฟุตบอล ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีก ด้านความสามารถของนักฟุตบอล โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกได้พัฒนาเป็นฟุตบอลอาชีพมากขึ้นมีการจัดการแบบ
เป็นอาชีพและได้รับความนิยมขึ้นอย่างมาก นักฟุตบอลที่เล่นอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกมีรายได้ที่สูงขึ้น 
และยังมีนักฟุตบอลต่างชาติที่เข้ามาเล่นฟุตบอลอาชีพในไทยพรีเมียร์ลีกเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เกิดการ
แข่งขันกันภายในทีม นักฟุตบอลแต่ละคนต้องพัฒนาความสามารถตนเองอยู่เสมอ จึงส่งผลให้นักกีฬา
ตระหนักถึงความสําคัญในส่วนน้ีมากขึ้น สอดคล้องกับสํานักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2549: 22) ได้ทําการศึกษาเร่ืองโครงการจัดทําวิจัยและคู่มือการจัดต้ังสโมสรฟุตบอล
อาชีพ ซึ่งผลการวิจัยได้กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเป็นการช่วยในการพัฒนานักกีฬาให้
มีมาตรฐานการเล่นแบบมืออาชีพและนักกีฬาควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 2. ด้านการจัดการแข่งขัน ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
ด้านการจัดการแข่งขัน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีกได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางภาครัฐและเอกชน ทําให้การจัดการของแต่ละสโมสรมี
มาตรฐานมากย่ิงขึ้น สโมสรมีการปรับปรุงและสร้างสนามฟุตบอลขึ้นมาใหม่เพ่ือรองรับผู้ชมและแฟน
คลับที่ให้ความสนใจเข้าชมการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ และการเจริญเติบโตของของสโมสรในอนาคต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของไกรสร วงศ์ประดิษฐ์ (2541: 123) ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิต้ี ลีก ครั้งที่ 1 พบว่า สนามและอุปกรณ์เป็นสิ่งจําเป็นอย่าง
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ย่ิง ในการจัดและดําเนินการแข่งขันกีฬาทุกประเภทกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันในรายการต่างๆ รวมทั้ง
ห้องนํ้า ห้องเปลี่ยนเคร่ืองแต่งตัวจะต้องจัดให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ชมในจํานวน
มากๆ ดังน้ันสถานท่ีที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการแข่งขันเป็น
ปัจจัยที่สําคัญเป็นอย่างย่ิงในการจัดการแข่งขันเพ่ือการแข่งขันกีฬาต่างๆ ประสบผลสําเร็จและเกิด
ปัญหาน้อยที่สุด  
 3. ด้านผู้ ตัดสิน ความคิดเห็นของผู้ชมที่มี ต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียร์ลีก               
ด้านผู้ตัดสิน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
ในปัจจุบันได้มีการแข่งขันกันสูงแต่ละสโมสรมีการลงทุนที่สูง และมีผลประโยชน์มาเก่ียวข้องมากมาย 
ทําให้ผู้ควบคุมทีมผู้ฝึกสอนนักกีฬาและผู้ชมและแฟนคลับมีความคาดหวังที่สูงต่อผลการแข่งขัน และ
จากงานวิจัยเล่มน้ีในด้านความสามารถของนักกีฬา ข้อที่ผู้ชมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ นักกีฬารู้จักควบคุมอารมณ์ในเกมการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาอาจจะเข้าไปกดดันผู้ตัดสิน
ในขณะทําหน้าที่ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักพงษ์ แก้วแท้ (2551: 104) ได้ทําการวิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาที่มีต่อการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 2008 
ผลการวิจัยพบว่าด้านผู้คุมการแข่งขันและผู้ตัดสินมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจ
เป็นเพราะปัจจัยต่างๆ เช่น การกดดันของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะนักกีฬาที่
เข้าร่วมการแข่งขันส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาในระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้ฝึกสอนที่ควบคุมทีมเข้าร่วม
การแข่งขันส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกสอนที่มีฝีมือและมีประสบการณ์สูง ดังน้ันบางคร้ังอาจจะสร้างความ
กดดันให้ผู้ตัดสินที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน จึงทําให้มีข้อผิดพลาดในการตัดสินได้ เป็นต้น 
 4. ด้านสิทธิประโยชน์ ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกด้าน
สิทธิประโยชน์ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบันมีผู้ชมและแฟนคลับ
ให้ความสนใจเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลมาก ทําให้มีผู้สนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมสนับสนุนสโมสร
ต่างๆมากขึ้น อีกทั้งสโมสรยังได้รับรายได้จากการจัดจําหน่ายบัตรผ่านประตู การจําหน่ายของที่ระลึก 
ซึ่งสอดคล้องกับ ลูอิซ (Lewis. 1985: 7) กล่าวว่า ปัจจัยในการจัดการทีมกีฬาให้ประสบความสําเร็จ 
จะต้องคํานึงถึงการบริหารการเงินและการส่งเสริมการขายต๋ัวชมการแข่งขันและโฮว่ี (Howie. 2004: 15) 
กล่าวว่าการดําเนินการสโมสรฟุตบอลควรมีการจัดการด้านการเงิน การตลาดและมีผู้สนับสนุน  
 5. ด้านผู้ชมและแฟนคลับ ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
ด้านผู้ชมและแฟนคลับ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสโมสรมีการสร้าง
ชุมชนของทีม เพ่ือการปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดรวมไปถึงการให้
ประชาชนมีความรักในสโมสรที่อยู่ในท้องถิ่นน้ันๆ และมีการจัดทําฐานข้อมูลแฟนคลับในการสมัคร
เป็นสมาชิก ทุกๆ สโมสรในไทยพรีเมียร์ลีกกําลังดําเนินการสร้างกระแสแฟนคลับอย่างต่อเน่ืองมีการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2554 

134 

สมัครสมาชิกแฟนคลับ มีการจัดทําเว็บไซต์ของทีม มีการต้ังทีมเชียร์รวบรวมทีมเพ่ือเข้าเชียร์ใน
สนามแข่งขัน เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
   1. จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
พบว่าด้านความสามารถของนักฟุตบอล เมื่อจําแนกตามรายข้อที่ผู้ชมส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ นักกีฬาควรมีการปรับปรุงในเรื่องการรู้จักควบคุมอารมณ์ตลอดเกมการแข่งขัน ยอมรับคํา
ตัดสินของผู้ตัดสินและแข่งขันด้วยช้ันเชิงของการเล่นกีฬาไม่พยายามเอาเปรียบหรือ คดโกงฝ่ายตรงข้าม เพ่ือให้
เกมการแข่งขันมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เพราะฉะนั้นนักฟุตบอลควรท่ีจะพัฒนาในเร่ือง
เหล่าน้ี เพราะในการที่นักฟุตบอลจะพัฒนาศักยภาพให้ประสบความสําเร็จในฟุตบอลอาชีพได้น้ัน นอกจากจะ
พัฒนาในเรื่องของฝีเท้าแล้ว นักฟุตบอลต้องมีการพัฒนาในเรื่องของ จิตใจ และอารมณ์ ควบคู่ไปด้วย เพ่ือการที่
ประสบความสําเร็จในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป 
   2. ด้านการจัดการแข่งขัน ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
พบว่า ด้านการจัดการแข่งขัน เมื่อจําแนกตามรายข้อที่ผู้ชมส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง                
คือ สถานที่จอดรถสําหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเพียงพอและมูลค่าเงินรางวัลและของรางวัลใน
การแข่งขันเหมาะสม สโมสรต่างๆ ควรมีการจัดการทางด้านสถานที่จอดรถให้เพียงพอมากกว่าน้ี เพ่ือ
ความสะดวกของผู้ชมที่มาชมการแข่งขัน ส่วนเงินรางวัลในการแข่งขัน แต่ละสโมสรมีการลงทุนที่สูง 
ถ้าหากเงินรางวัลในการแข่งขันเพ่ิมมากยิ่งขึ้น สโมสรต่างๆ ก็จะสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนา
สโมสรให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
   3. ด้านผู้ตัดสิน ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกพบว่า                   
ในด้านผู้ตัดสิน เมื่อจําแนกตามรายข้อที่ผู้ชมส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง คือ การดําเนินการ
จัดการแข่งขันควรมีการคัดเลือกกรรมการ ผู้ตัดสินที่จะลงมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผู้ ตัดสินที่มี
ประสิทธิภาพ เน้นในเร่ืองของการดําเนินการลงโทษและตักเตือนนักกีฬาอย่างเหมาะสมและควรให้             
ผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์มีความสามารถในการควบคุมเกมการแข่งขันให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีลงทําหน้าที่ตัดสิน 
ซึ่งผู้ตัดสินที่ยังขาดประสบการณ์และผู้ตัดสินที่ตัดสินผิดพลาดบ่อยครั้ง ควรให้ลงปฏิบัติในลีกระดับดิวิช่ัน 
เพ่ือสะสมประสบการณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ตัดสิน ทั้งน้ีทางหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้ตัดสิน 
ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 4. ด้านสิทธิประโยชน์ ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกพบว่า 
ในด้าน สิทธิประโยชน์ เมื่อจําแนกตามรายข้อที่ผู้ชมส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง คือ ผู้ชม              
มีความคิดเห็นว่า ของที่ระลึกเพ่ือจําหน่ายในการแข่งขันมีราคาที่เหมาะสม อาจเป็นเพราะผู้ชมเห็นว่า 
ถ้ามีการปรับราคาของที่ระลึกลงได้ ก็จะเป็นผลดีต่อ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่มีรายได้น้อย และควร
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มีการจัดให้ผู้ที่เข้าชมได้สะสมจํานวนครั้งที่เข้าชมหรือสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษ เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนผู้ที่ซื้อบัตรและติดตามเข้าชมการแข่งขันอย่างสม่ําเสมอ อีกทั้งยังสามารถเป็นการดึงดูดให้
ผู้ชมสนใจที่จะเข้าชมการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันมากย่ิงขึ้น 
 5. ด้านผู้ชมและแฟนคลับ ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
พบว่า ในด้านผู้ชมและแฟนคลับ พบว่า สโมสรต่างๆ ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
แฟนคลับและนักกีฬาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ชมและแฟนคลับกับนัก
ฟุตบอล ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ความรักต่อสโมสรและชุมชนท้องถิ่นน้ันๆ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้แฟนคลับได้รับทราบการดําเนินการจัดการแข่งขันแบบฟุตบอลอาชีพ สโมสรต่างๆ ควรจะ
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้ติดตามข่าวสารมากขึ้น รูปแบบประชาสัมพันธ์ ต้องมีความ
ทันสมัยน่าติดตาม เพราะการประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระแสการต่ืนตัวของประชาชน
ในการที่จะหันมาสนใจการแข่งขันฟุตบอลของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ทั้งฝ่ายจัดการแข่งขัน สโมสรฟุตบอล
ต่างๆ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เก่ียวข้องกับการจัดการแข่งขัน ควรนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการแข่งขัน เพ่ือให้การดําเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีกมีประสิทธิภาพและพัฒนามากย่ิงขึ้นต่อไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
           1.  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
           2. ควรมีการศึกษารูปแบบการดําเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย 
เพ่ือสามารถนําข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย                 
ให้เป็นมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 
           3.  ควรมีการศึกษาถึงสภาพและปัญหาของผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
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