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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประเมินการตัดสินฟุตบอลของกรรมการ ผู้ตัดสินในการ
แข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๐๑๕
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จ�ำนวน ๒๐ คน ที่ท�ำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๐๑๕ ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการประเมินการตัดสินฟุตบอลของกรรมการผู้ตัดสิน จากผู้ประเมินผู้ตัดสิน จ�ำนวน ๕ คน
ที่ท�ำการประเมินกรรมการ ผู้ตัดสิน จ�ำนวน ๒ ครั้ง ได้รับผลการประเมินกรรมการผู้ตัดสินคืนมา
จ�ำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ค่าความเชื่อมั่นชนิดทดสอบซ�้ำของแบบประเมินมีค่าเท่ากับ .๗๔
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินการตัดสินฟุตบอลของกรรมการผูต้ ดั สินในการแข่งขันฟุตบอล
AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๐๑๕ โดยผลการประเมิน
เชิ ง ปริ ม าณ อยู ่ ใ นระดั บ ดี ทั้ ง ๔ ด้ า นตามล� ำ ดั บ คื อ ๑) ด้ า นการด� ำ เนิ น การขณะตั ด สิ น และ
ใช้สัญญาณต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๐ ๒) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ช่วย
ผูต้ ดั สิน ผูต้ ดั สินที่ ๔ และประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ ๔.๑๖ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
*
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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๐.๓๖ ๓) ด้านความสมบูรณ์ของร่างกาย ต�ำแหน่งทิศทางและความรับผิดชอบในพื้นที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๓.๙๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๕ ๔) ด้านการตัดสินตามกฎ กติกา บทลงโทษและการควบคุม
การแข่งขัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๑
ผลการประเมินเชิงคุณภาพที่เป็นค�ำชื่นชมจากผู้ประเมินผู้ตัดสินยังพบว่า ผู้ตัดสินมีความตั้งใจ
และกระตือรือร้นในการท�ำหน้าที่ และมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยเฉพาะการ
ใช้หลักจิตวิทยา แสดงออกถึงความเด็ดขาดตัดสินชี้ขาดด้วยความมั่นใจ มีการควบคุมอารมณ์ และมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการพัฒนาพบว่า ในการกระท�ำผิดกติกาของผูเ้ ล่นตลอดการแข่งขัน
จากการวินิจฉัยผู้ตัดสินควรพิจารณาให้มีความเท่าเทียมกันของทั้งสองทีม มีการพิจารณาที่ถูกต้องและ
ไม่ละเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเพราะคิดว่าอาจจะไม่เกิดความรุนแรง
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินการตัดสิน, ฟุตบอลลีกภูมิภาค

Abstract
The purpose of this study was to study football referees assessment’s in AIS
football League Northeast region, Thailand 2015. The sample with purposive selection
consisted of 20 football referees in AIS football League Northeast region, Thailand 2015
Data collection of football referee assessment was done 2 times by 5 assessors. 13
questionnaires had been returned at 65 percentages. Test-retest reliability of assessment
was .74. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and
standard deviation.
The research findings indicated that: assessment results of referees in AIS
football League Northeast region, Thailand 2015 were found at good level of 4 aspects.
1) The measure of the decision implementation and signals were 4.18 at standard
deviation were 0.40. 2) The measure of relations with assistant referee posts official and
efficiency of duty was 4.16 and standard deviation was 0.36. 3) The measure of body
completeness position, direction and responsibility in the area was 3.90 and standard
deviation was 0.35. 4) The mean of the concision by using rules, penalties and controlled
the match was 3.88 and standard deviation was 0.31.
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Qualitative assessment of referee assessors found that referee had intention
and enthusiasm in doing duty. Referees solved unexpected problem by using principles
this solving showed that the referee had judgment, emotional control and good
relationship. Suggestion to improve was infringement throughout the match of players.
From diagnostic, referees should consider being equal, correct and did not ignore just
may not be violent.
Keywords: Football Referee Assessment, Football League Northeast Region

๑. บทน�ำ

ดังที่ ปรีชา เผือกขวัญดี๑ กล่าวว่า ในการ
ที่ประเทศไทยจะพัฒนาให้กีฬาฟุตบอลประสบ
ความส�ำเร็จนัน้ สิง่ ส�ำคัญทีเ่ ป็นองค์ประกอบนัน้ คือ
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ผู้สื่อข่าว ผู้ชม
ผู้ตัดสิน วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
รวมทัง้ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ การแข่ ง ขั น ในรายการที่ ส� ำ คั ญ ๆ
ของประเทศไทยนั้น ผู้ตัดสินถือเป็นองค์กรส�ำคัญ
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
นักฟุตบอล เพราะหากผู้ตัดสินท�ำหน้าที่ตัดสิน
ไม่ทันเกม อาจจะด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น เรื่องของ
สมรรถภาพทางกาย ความยุติธรรม และเรื่องของ
การตัดสินใจ ผลที่จะตามมาท�ำให้นักกีฬาฟุตบอล
เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติแล้วจะ
เสียเปรียบคู่แข่งขันอย่างมาก เป็นผลต่อส่วนรวม
ต่อไป ในการเป็นผูต้ ดั สินทีด่ นี นั้ ต้องมีองค์ประกอบ
ส� ำ คั ญ หลายด้ า น เช่ น ต้ อ งแม่ น ในเรื่ อ งกติ ก า
มี ส มรรถภาพทางกายที่ ดี มี ค วามยุ ติ ธ รรม

๑

ปรีชา เผือกขวัญดี, การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๑), หน้า ๑๓.

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจ
และนิ ย มกั น แพร่ ห ลายกั น ทั่ ว โลก เห็ น ได้ จ าก
จ� ำ นวนสมาชิ ก สหพั น ธ์ ฟุ ต บอลนานาชาติ
(Federation International de Football
Association) ซึ่งมี ๒๐๘ ประเทศ ในประเทศไทย
กีฬาฟุตบอลนั้น เป็นกีฬาที่นิยมเป็นอย่างมาก
อีกประเภทหนึ่ง โดยจะเห็นได้จากการจัดให้มีการ
แข่งขันขันฟุตบอลตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นระดับ
นานาชาติ เช่ น คิ ง ส์ คั พ เอเซี ย นคั พ ฟุ ต บอล
ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน ซีเกมส์ เป็นต้น และการ
จัดแข่งขันภายในประเทศ เช่น ฟุตบอลโตโยต้าไทย
แลนด์พรีเมียร์ลีก ฟุตบอลยามาฮ่าลีก ดิวิชั่น ๑
และฟุตบอลฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒
เพราะว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ให้ความเร้าใจตื่นเต้น
สนุกสนาน แต่กีฬาฟุตบอลจะเล่นกันให้เกิดความ
สนุกสนานเร้าใจ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน
ช่วยส่งเสริมสนับสนุน โดยเฉพาะด้านบุคลากร
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มีความกล้า ฯลฯ และยังคงต้องอดทนกับสภาพ
ความกดดันอีกมากมาย เช่น ผู้เล่น ผู้ฝึกสอน ผู้ชม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน
ฝึกฝนเป็นอย่างมาก ดังเช่น ชลัช ภิรมย์๒ ได้กล่าวว่า
ผู้ตัดสินที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ มีสมรรถภาพ
ทางกายที่ ดี มี ค วามรู ้ ใ นกติ ก าการแข่ ง ขั น กี ฬ า
ฟุตบอลเป็นอย่างดีและมีความมั่นคงหนักแน่น
กล้าหาญในการตัดสินใจ ในการตัดสินกีฬาฟุตบอล
ต้องมีองค์ประกอบสมรรถภาพทางกายที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ความอดทน ความเร็ว ความแคล่วคล่อง
ว่องไว ซึ่งสอดคล้องกับ Hollmann ได้กล่าวว่า
ผูต้ ดั สินกีฬาฟุตบอลจะต้องมีองค์ประกอบพืน้ ฐาน
สมรรถภาพทางกายดั ง นี้ คื อ การประสานงาน
(Co-ordination) ความอ่อนตัว (Flexibility) ความ
แข็งแรง (Strength) ความเร็ว (Speed) และความ
อดทน (Endurance)
ในการแข่งขันฟุตบอลหลายครั้ง จะเห็น
สภาพทีมที่เตรียมตัว ท�ำทีมมาเป็นอย่างดีมีความ
พร้อม ซึ่งน่าจะประสบความส�ำเร็จแต่ต้องกลับมา
ล้มเหลว เพราะการท�ำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ขาด
ประสิทธิภาพในตัวผู้ตัดสินเองต้องทบทวนเรื่อง
ของกติกา ฝึกซ้อมสมรรถภาพทางร่างกายให้มี
ความพร้อมตลอดเวลา และหาประสบการณ์ในการ
ตัดสินเพิ่มพูนอยู่สม�่ำเสมอ เพื่อจะท�ำให้ประสบ
ความส�ำเร็จในการเป็นผู้ตัดสิน

๒๗-๒๙.
๒๕๕๖].

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐

นอกจากนี้ พิชยั ปิตวุ งศ์๓ กล่าวในมุมมอง
ปัญหาของผูต้ ดั สินเมืองไทย ทีเ่ กิดเรือ่ งราวมากมาย
น่าจะมาจากสาเหตุการขาดความเชื่อถือของคน
ทีร่ บั ผิดชอบการท�ำทีมฟุตบอลสโมสรต่างๆ พอขาด
ความเชื่อถือก็ขาดความเกรงใจ พอผู้ตัดสินหรือ
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ตัดสินออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด
ก็ ม องแบบคนไม่ เ ข้ า ใจกั น บางครั้ ง ผู ้ ตั ด สิ น
ตั ด สิ น ถู ก ก็ ม องว่ า ตั ด สิ น เข้ า ข้ า งฝ่ า ยตรงข้ า ม
พอตัดสินผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ก็มองเป็นเรื่อง
ใหญ่ ท�ำให้ผู้ตัดสินขาดความมั่นใจ หลังจากที่
ผู ้ ตั ด สิ น ท� ำ หน้ า ที่ ผิ ด พลาดหรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐาน และที่ส�ำคัญที่สุดคือไม่เป็นไปตามที่
แฟนบอลอยากให้เกิดคือ การทีผ่ ตู้ ดั สินโดนลอบยิง
ท�ำร้าย ในการคัดเลือกผู้ตัดสินฟุตบอลที่จะมาท�ำ
หน้าทีใ่ นรายการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ ของ
ประเทศไทยนั้ น ผู ้ ป ระเมิ น ผู ้ ตั ด สิ น ที่ จ ะต้ อ ง
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ตั ด สิ น มาท� ำ หน้ า ที่ จ ากการ
พั ฒ นาในการท� ำ หน้ า ที่ ข องผู ้ ตั ด สิ น สั ง เกต
พฤติกรรมของผู้ตัดสินในการท�ำหน้าที่และความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ช่วยผู้ตัดสินในระหว่างการท�ำ
หน้าที่ตัดสิน ซึ่งการสังเกตของผู้ประเมิน ผู้ตัดสิน
มีหลักเกณฑ์ที่ไม่แน่นอน ท�ำให้เกิดปัญหาในการ
ให้คะแนน เพราะบางครั้งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
ของผู้ประเมินผู้ตัดสิน ท�ำให้เกิดความล�ำเอียง
ในการให้คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับ Baumgartner

๒

ชลัช ภิรมย์, คู่มือการตัดสินและผู้ชี้ขาดกีฬาฟุตบอล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า

๓

พิชัย ปิตุวงศ์, ปัญหาของผู้ตัดสินเมืองไทย. แหล่งที่มา : http://www.Mixmagazine.in.th [๒๐ กรกฎาคม
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and Jackson ได้กล่าวถึงปัญหาของการสังเกต
ไว้ว่า ปัญหาของการประเมินผลด้วยการสังเกต
ของครู (Subjective Evaluation) บางครัง้ เกิดจาก
ความพอใจของผูใ้ ห้แต่ละคน เช่น ในกรณีทมี่ คี วาม
เห็นพ้องกันของผู้ให้คะแนนที่มีความพอใจอยู่ใน
ระดับต�่ำ จะได้ค่าความเป็นปรนัย (Objectivity)
ต�่ำด้วย
นอกจากนี้ วิริยา บุญชัย๔ ได้กล่าวถึง
การประเมินผลโดยการสังเกตไว้ว่า การประเมิน
โดยครู สั ง เกต ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ข าดความเที่ ย งตรง
ความเชื่ อ ถื อ ได้ และความเป็ น ปรนั ย แต่ ก าร
ประเมิ น แบบนี้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบ
ดังกล่าวได้ ถ้ามีการวางแผนและการด�ำเนินการทีด่ ี
ขัน้ แรกพิจารณาทักษะทีต่ อ้ งการจะวัดและก�ำหนด
ให้คะแนนในแต่ละส่วนชัดเจน ขั้นที่สองก�ำหนด
มาตรฐานในแต่ละทักษะขัน้ สุดท้าย ก�ำหนดวิธกี าร
ให้คะแนน เพือ่ การประเมินผลมีความเทีย่ งตรงและ
เชื่อถือได้มากที่สุด นอกจากนี้ในการประเมินผล
ทางด้านทักษะของนักเรียนสามารถพิจารณาได้ ๒
ลักษณะด้วยกัน คือทางด้านปริมาณ (Objective)
คือ ความสามารถทีน่ กั เรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ และ
ทางคุณภาพ (Subjective) คือ ความถูกต้องของ
ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ใ นการวั ด ผลทางด้ า นคุ ณ ภาพ
ต้ อ งใช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการก� ำ หนด
คะแนนที่ได้จากการปฏิบัติทักษะ จะต้องตรงกับ
วัตถุประสงค์ มีความยุติธรรม แปลผลได้ถูกต้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดทักษะได้ดี เมื่อต้องการ
๔

หน้า ๑๑.
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จะวัดหรือให้คะแนนเกี่ยวกับคุณค่าหรือคะแนน
คุณภาพ
ดังนัน้ ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นผูต้ ดั สินสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ดั สินฟุตบอล AIS ลีกภูมภิ าค ดิวชิ นั่ ๒
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประจ� ำ ปี ๒๐๑๕
การประเมิ น การตั ด สิ น ฟุ ต บอลของกรรมการ
ผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค
ดิวชิ นั่ ๒ ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ประจ�ำ
ปี ๒๐๑๕ จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งเพื่อ
จะได้ทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของกรรมการ
ผูต้ ดั สินของประเทศไทยให้กา้ วสูร่ ะดับสากลต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการประเมินการตัดสินฟุตบอล
ของกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอล AIS
ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๐๑๕

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

๑. กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ใช้ ในการประเมิ น
การตัดสินฟุตบอล ประกอบด้วย ผู้ตัดสินในการ
แข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมภิ าค ดิวชิ นั่ ๒ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ประจ�ำปี ๒๐๑๕ จ�ำนวน ๒๐ คน และ
ผู้ประเมินผู้ตัดสิน จ�ำนวน ๕ คน จะประเมิน
ผู้ตัดสิน จ�ำนวน ๑ : ๔ คน มีเกณฑ์การคัดเลือก
ดังนี้ ๑) เป็นคณะกรรมการพัฒนาผูต้ ดั สิน จากศูนย์

วิริยา บุญชัย, การทดสอบและการวัดผลทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙),

42

ธรรมทรรศน์

พัฒนาฟุตบอลภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ�ำนวน ๕ คน เป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์
ด้านการตัดสินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ มาไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑๐ ปี
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection) โดยมีเกณฑ์คดั เลือกดังนี้ ๑) กรรมการ
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ดั สินในการท�ำหน้าทีต่ ดั สินฟุตบอล
AIS ลี ก ภู มิ ภ าค ดิ วิ ชั่ น ๒ ประจ� ำ ปี ๒๐๑๕
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ๒)
ผ่านการทดสอบสมรรถภาพประจ�ำปี โดยสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นผูร้ บั รอง และผ่านการสอบขึน้ ทะเบียนผูต้ ดั สิน
ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์มาแล้ว
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบ
ประเมินการตัดสินฟุตบอลของกรรมการผู้ตัดสิน
ในการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ประจ�ำปี
๒๐๑๕ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ๓.๑ ขอหนังสือน�ำจากคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือจาก
ศูนย์พฒ
ั นาฟุตบอลภูมภิ าค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ๓.๒ ศึกษารายละเอียดกับสถานที่
วิธกี ารการประเมิน และพิจารณาข้อบกพร่องต่างๆ
เพื่อมาแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
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๓.๓ ใช้แบบประเมินทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
ประเมิ น ผู ้ ตั ด สิ น ฟุ ต บอลของสมาคมฟุ ต บอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีท่ ำ� หน้าที่
ตัดสินฟุตบอล AIS ลีกภูมภิ าค ดิวชิ นั่ ๒ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปี ๒๐๑๕ จ�ำนวน ๒๐ คน
		 ๓.๔ ก่อนการประเมิน ผูว้ จิ ยั อธิบาย
วิธีการประเมินให้แก่ผู้ประเมินและกลุ่มตัวอย่าง
ได้เข้าใจถึงวิธกี ารประเมินและสิง่ ทีต่ อ้ งการประเมิน
		 ๓.๕ ผู้ประเมินคัดเลือกมาโดยใช้
เกณฑ์ ดังนี้ ๑) ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ด้าน
การตัดสินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และ
๒) เป็นคณะกรรมการพัฒนาผู้ตัดสินจากศูนย์
พัฒนาฟุตบอลภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ�ำนวน ๕ คน
		 ๓.๖ จัดทีน่ งั่ ของผูป้ ระเมินโดยให้นงั่
ด้านบนอัฒจรรย์
		 ๓.๗ ผู้ประเมินให้คะแนนผู้ตัดสิน
ขณะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ดั สินฟุตบอลอยูใ่ นสนามในการ
แข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมภิ าค ดิวชิ นั่ ๒ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปี ๒๐๑๕
		 ๓.๘ ผู ้ ตั ด สิ น แต่ ล ะคนจะต้ อ งถู ก
ประเมินการตัดสินจ�ำนวน ๒ ครั้ง จากผู้ประเมิน
คนเดียวกัน ดังนั้นแบบประเมินจึงจ�ำเป็นต้องหา
คุ ณ ภาพด้ า นความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี ก ารสอบซ�้ ำ
(Test–retest Reliability) โดยผู้วิจัยน�ำคะแนน
ทัง้ ๒ ครัง้ มาค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน โดย x แทนผลการวัดครั้งที่ ๑ และ
Y แทนการวัดผลครั้งที่ ๒ ในขณะปฏิบัติหน้าที่
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ในการตัดสินฟุตบอลอยู่ในสนามในการแข่งขัน
ฟุตบอล AIS ลีกภูมภิ าค ดิวชิ นั่ ๒ ประจ�ำปี ๒๐๑๕
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่ ๑ การด�ำเนินการขณะตัดสินและใช้
สัญญาณต่างๆ ด้านที่ ๒ การตัดสินตามกฎ กติกา
บทลงโทษ และการควบคุมการแข่งขัน และด้านที่
๓ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ต�ำแหน่งทิศทางและ
ความรับผิดชอบในพืน้ ที่ ยังอยูใ่ นระดับน้อย ค่าอยู่
ระหว่าง .๐๙-.๔๔ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากสภาพ
การแข่งขันในสนามที่ท�ำการตัดสินแต่ละครั้งมี
สถานการณ์ที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น การ
กระท�ำฟาล์วของผู้เล่น การพิจารณาในการคาด
โทษและไล่ออกในเกมการแข่งทีแ่ ตกต่างกัน แต่ใน
ภาพรวมของแบบประเมิ น ถื อ ว่ า ใช้ ไ ด้ ซึ่ ง มี ค ่ า
เท่ากับ .๗๔๓
๔. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์
ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว จากแบบสอบถามด้ ว ยการหาค่ า
ร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินการตัดสินฟุตบอลของกรรมการผู้ตัดสิน
ในการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประจ� ำ ปี ๒๐๑๕
โดยค� ำ นวณค่ า เฉลี่ ย ( ) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)

๔. สรุปผลการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การประเมิ น การตั ด สิ น
ฟุ ต บอลของกรรมการผู ้ ตั ด สิ น ในการแข่ ง ขั น
ฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ ภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ประเทศไทย ประจ� ำ ปี ๒๐๑๕
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กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน ๒๐ คน ผลการวิจัยพบว่า
การประเมินเชิงปริมาณอยู่ในระดับดี ทั้ง ๔ ด้าน
ตามล�ำดับ คือ ๑) ด้านการด�ำเนินการขณะตัดสิน
และใช้ สั ญ ญาณต่ า งๆ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ๔.๑๘
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๐ ๒) ด้านความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ตั ด สิ น ผู ้ ตั ด สิ น ที่ ๔ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๑๖ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ๐.๓๖ ๓) ด้านความ
สมบูรณ์ของร่างกาย ต�ำแหน่งทิศทางและความ
รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ๓.๙๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๕ ๔) ด้านการตัดสิน
ตามกฎ กติกา บทลงโทษและการควบคุมการ
แข่ ง ขั น ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ๓.๘๘ ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ๐.๓๑
ผลการประเมินเชิงคุณภาพทีเ่ ป็นค�ำชืน่ ชม
จากผูป้ ระเมินผูต้ ดั สินยังพบว่า ผูต้ ดั สินมีความตัง้ ใจ
และกระตือรือร้นในการท�ำหน้าที่ และมีการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้ากับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยเฉพาะ
การใช้หลักจิตวิทยา แสดงออกถึงความเด็ดขาด
ตัดสินชี้ขาดด้วยความมั่นใจ มีการควบคุมอารมณ์
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการ
พัฒนาพบว่า ในการกระท�ำผิดกติกาของผู้เล่น
ตลอดการแข่ ง ขั น จากการวิ นิ จ ฉั ย ผู ้ ตั ด สิ น
ควรพิจารณาให้มคี วามเท่าเทียมกันของทัง้ สองทีม
มีการพิจารณาทีถ่ กู ต้อง และไม่ละเลยกับเหตุการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพี ย งเพราะคิ ด ว่ า อาจจะไม่ เ กิ ด ความ
รุนแรง

44

ธรรมทรรศน์

๕. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจยั ข้างต้นพบว่า การประเมิน
การตัดสินฟุตบอลของกรรมการผูต้ ดั สิน มีคา่ เฉลีย่
ของการประเมิ น ในเชิ ง ปริ ม าณ แต่ ล ะด้ า นอยู ่
ในระดับดี ทั้งหมดทุกด้าน คือ ด้านการด�ำเนินการ
ขณะตัดสินและใช้สญ
ั ญาณต่างๆ ด้านความสัมพันธ์
กับผู้ช่วยผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินที่ ๔ และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตัดสินตามกฎ กติกา
บทลงโทษและการควบคุมการแข่งขัน ด้านความ
สมบูรณ์ของร่างกาย ต�ำแหน่ง ทิศทางและความ
รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ ตามล� ำ ดั บ ของค่ า เฉลี่ ย
และอี ก ทั้ ง ในส่ ว นของสถานภาพของผู ้ ตั ด สิ น
จะเห็นว่า มีผู้ตัดสินจ�ำนวน ๑ คน ที่อยู่ในระดับ
ชัน้ ๒ จากจ�ำนวนของผูต้ ดั สินทีไ่ ด้รบั แบบสอบถาม
กลับคืนมา นั้นหมายถึงว่า ผู้ตัดสินในระดับชั้น ๒
ผ่านการสอบเลื่อนชั้นและวัดความรู้ในกติกาและ
ยังมีประสบการณ์ในการท�ำหน้าที่ผู้ตัดสินเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่สมาคมฟุตบอลให้ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์รับรอง และในภาพรวมแสดง
ให้เห็นว่ากรรมการผูต้ ดั สินมีความรู้ ความสามารถ
ในการในการท�ำหน้าที่ของกรรมการผู้ตัดสิน ไม่ว่า
จะเป็นด้านบุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน
การด�ำเนินการแข่งขัน การด�ำเนินการเปลี่ยนตัว
การควบคุมระยะ ๙.๑๕ เมตร การใช้สัญญาณ
นกหวี ด การใช้ สั ญ ญาณมื อ การพิ จ ารณาการ
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ละเมิดกติกา การควบคุมการแข่งขัน ความสมบูรณ์
ของร่างกาย ต�ำแหน่งทิศทาง และความรับผิดชอบ
ในพื้นที่ ความสัมพันธ์กับผู้ช่วยผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินที่
๔ และประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีส่ อดคล้อง
ประโยค สุทธิสง่า๕ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
ผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดีว่าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎกติกา รู้ลักษณะของการกระท�ำผิดกติกา
สามารถที่จะเข้าใจและวินิจฉัยเจตนาของผู้เล่นได้
เป็ น อย่ า งดี มี ป ระสบการณ์ ใ นการตั ด สิ น
มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งรูปร่างท่าทาง สมรรถภาพทาง
กายที่แข็งแรงสมบูรณ์ แต่งกายสะอาด การวางตัว
ที่เหมาะสม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สติปัญญา ไหวพริบ
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ ดี มี ค วาม
ยุติธรรมในการตัดสิน และมีความมั่นคงหนักแน่น
ไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น
และในด้านการประเมินเชิงคุณภาพนั้น
ผู้ประเมินยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้ตัดสินมีความ
ตัง้ ใจและมีความกระตือรือร้นในการท�ำหน้าทีม่ กี าร
แก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยเฉพาะการใช้ จิ ต วิ ท ยา แสดงออกถึ ง ความ
เด็ดขาดและท�ำการตัดสินชี้ขาดด้วยความมั่นใจ
มีการควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติไม่ตื่นเต้น และ
รวมไปถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สร้างความจริงใจ
ด้วยรอยยิ้มกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ซึ่งสอดคล้อง
กับอรรถกร เวชการ๖ การเป็นผู้ตัดสินที่ดีนั้นต้องมี

ประโยค สุทธิสง่า, คู่มือการสอนฟุตบอล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หน้า ๑๖.
อรรถกร เวชกลาง, “การสร้างมาตรวัดประมาณค่าสมรรถนะส�ำหรับผูต้ ดั สินฟุตบอล ชัน้ ๑ สมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์), ๒๕๕๔.
๕
๖
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องค์ประกอบส�ำคัญหลายด้าน เช่น ต้องแม่นกติกา
มี ส มรรถภาพทางกายที่ ดี มี ค วามยุ ติ ธ รรม
มีความกล้า และยังต้องอดทนต่อความกดดันอีก
มากมาย ทั้งผู้ฝึกสอน นักกีฬา รวมไปถึงผู้ชม
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ผู ้ ป ระเมิ น ผู ้ ตั ด สิ น
ก็ยงั ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาว่า การทีจ่ ะ
พิ จ าณาการฟาล์ ว จากการกระท� ำ ของผู ้ เ ล่ น
เป็นสิง่ ส�ำคัญตลอดเกมการแข่งขัน แต่บางครัง้ ก็ถกู
ละเลยจากผู้ตัดสินท�ำให้เกมการแข่งขันเกิดความ
รุนแรงตามมา ซึ่งเกิดจากการวินิจฉัยที่ผิดพลาด
ของผู้ตัดสินเอง ท�ำให้เกิดความไม่พอใจของฝ่าย
ทีเ่ สียผลประโยชน์และถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ทเี่ สียหาย
ต่อตัวผู้ตัดสินเอง ฉะนั้นผู้ตัดสินจะต้องพิจารณา
การกระท�ำฟาล์วของผู้เล่นจะต้องพิจารณาให้มี
ความเท่าเทียมทั้งสองทีมและถูกต้องตามกติกา
ไม่ละเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเพราะคิดว่า
อาจจะไม่เกิดความรุนแรง และสิ่งที่ส�ำคัญในการ
เป็นผูต้ ดั สินทีผ่ ปู้ ระเมินยังได้กล่าวอีกว่า ไม่วา่ อะไร
จะเกิดขึ้นเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้เร็ว
ที่สุดและอย่าคาดการณ์ล่วงหน้าว่าต่อไปจะเกิด
อะไรขึน้ จะต้องตัดสินตามเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ และ
ให้มกี ารพัฒนาในตัวผูต้ ดั สินเองอยูต่ ลอดเวลาไม่วา่
จะเป็นการศึกษากติกา ศึกษาลักษณะการเล่น
ของทีม สมรรถภาพร่างกายต้องมีความพร้อม
ส�ำหรับที่จะท�ำหน้าที่ รวมไปถึงทันต่อเหตุการณ์
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ปัจจุบัน อีกทั้งวิจิตร เกตุแก้ว๗ ที่ได้ท�ำการศึกษา
ข้อมูลต่างๆ แล้วน�ำมาวิเคราะห์ วิจยั กันว่าผูต้ ดั สิน
ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้มีความรู้เรื่องกติกา
ฟุตบอลอย่างถ่องแท้ หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อให้ทันต่อปัจจุบัน
จะต้องมีสมรรถภาพทางกายสมบูรณ์และแข็งแรง
ต้องหมั่นฝึกซ้อมเป็นประจ�ำ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้
การแข่งขันฟุตบอล ผู้เล่นและระบบการเล่นของ
ผู้เล่นนั้นมีการพัฒนาเทคนิคสูงขึ้น ท�ำให้เกมการ
แข่งขันมีความสนุกสนานมากกว่าแต่ก่อน
ฉะนั้น ถ้าหากสมรรถภาพทางร่างกาย
ของผู้ตัดสินไม่ดีแล้ว จะท�ำให้ยากต่อการควบคุม
การแข่ ง ขั น เป็ น อย่ า งมาก การจะเป็ น ผู ้ ที่ มี
ประสบการณ์ ใ นด้ า นการตั ด สิ น เป็ น อย่ า งดี
ต้องหมั่นลงปฏิบัติหน้าที่บ่อยๆ การได้ตัดสินอยู่
เป็นประจ�ำก็เป็นสิ่งที่เพิ่มพูนประสบการณ์ในด้าน
การตัดสินได้เป็นอย่างดี และสามารถที่จะแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่าผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็น
ประจ�ำ และการมีบุคลิกลักษณะที่ดี ทั้งรูปร่างทาง
ร่างกายและจิตใจ มีความยุติธรรม ท�ำหน้าที่ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจย่อมได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี
ซึง่ สอดคล้องกับชูชยั บัวบูชา๘ ได้ศกึ ษาคุณลักษณะ
ทีแ่ ท้จริง และพึงประสงค์ของผูต้ ดั สินฟุตบอลฟีฟา่
ตามทัศนะของนักฟุตบอลผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม
และผู้สื่อข่าวกีฬา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

วิจิตร เกตุแก้ว, เทคนิคการตัดสินและระเบียบการจัดแข่งขันฟุตบอล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๓๓), หน้า ๓๕-๓๗.
๘
ชูชัย บัวบูชา, “คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้ตัดสินฟุตบอลฟีฟ่าตามทัศนะของนักฟุตบอล
ผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมและผู้สื่อข่าวกีฬา”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร), ๒๕๓๖.
๗
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ได้แก่ นักฟุตบอล จ�ำนวน ๖๐ คน ผู้ฝึกสอน
จ�ำนวน ๓๐ คน ผู้จัดการทีม จ�ำนวน ๓๐ คน
และผูส้ อื่ ข่าวกีฬา จ�ำนวน ๓๐ คน โดยใช้วธิ สี มุ่ แบบ
หลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า
๑. นักฟุตบอล ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผู ้ ตั ด สิ น ฟุ ต บอลฟี ฟ ่ า
ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ส ่ ว นตั ว ที่ แ ท้ จ ริ ง มากที่ สุ ด
และที่พึงประสงค์มากที่สุดเรียงตามล�ำดับ ได้แก่
เป็นผู้มีความยุติธรรมขณะตัดสิน มีความสามารถ
ในการตั ด สิ น เป็ น ที่ ย อมรั บ ด้ ว ยความสามารถ
ของตัวเองโดยไม่ใช่อ�ำนาจหรืออิทธิพลใดๆ
๒. นักฟุตบอล ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม
และผู้สื่อข่าวกีฬา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ตัดสิน
ฟุตบอล ด้านความรูก้ ติกาฟุตบอล และกีฬาฟุตบอล
เป็นจริงมากทีส่ ดุ และทีพ่ งึ ประสงค์มากทีส่ ดุ ได้แก่
มีความรู้ในเรื่องกติกาฟุตบอลอย่างถูกต้องและ
แม่นย�ำ
๓. นักฟุตบอล ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม
และผู้สื่อข่าวกีฬา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ตัดสิน
ฟุตบอลทีพ่ งึ ประสงค์มากทีส่ ดุ ได้แก่ จัดเตรียมวัสดุ
อุ ป กรณ์ ก ารฝึ ก ซ้ อ ม สมรรถภาพทางร่ า งกาย
และการตัดสินฟุตบอลของตัวเองไว้ล่วงหน้า
๔. นักฟุตบอล ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม
และผู้สื่อข่าวกีฬา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ตัดสิน
ฟุตบอลฟีฟ่า ด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการท�ำงานที่
พึงประสงค์มากที่สุด เรียงตามล�ำดับได้แก่ ๑) มี
อัธยาศัย ไมตรีกบั คนทัว่ ไป ๒) ยกย่องชมเชยผูร้ ว่ ม
งานด้วยความจริงใจ และ ๓) มีความเอือ้ อารี สุภาพ
๙
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อ่อนโยนไม่ถือตัว
๕. นักฟุตบอล ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม
และผู้สื่อข่าวกีฬา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ตัดสิน
ฟุตบอลฟีฟ่า ด้านบุคลิกภาพที่เป็นจริงมากที่สุด
และที่พึงประสงค์มากที่สุด ได้แก่ พูดจาฉะฉาน
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ตามกาลเทศะของบุคคล
และสังคมพร้อมกัน สอดคล้องกับประโยค สุทธิสง่า๙
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดีว่า
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎกติกา รู้ลักษณะ
ของการกระท�ำผิดกติกาสามารถที่จะเข้าใจและ
วิ นิ จ ฉั ย เจตนาของผู ้ เ ล่ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี มี
ประสบการณ์ในการตัดสิน มีบุคลิกภาพที่ดีทั้ง
รู ป ร่ า งท่ า ทาง สมรรถภาพทางกายที่ แ ข็ ง แรง
สมบูรณ์ แต่งกายสะอาด การวางตัวที่เหมาะสม
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สติปัญญา ไหวพริบ สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความยุตธิ รรมในการ
ตัดสิน และมีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นเกรง
ต่ออิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้สาเหตุจากที่กรรมการ
ผู ้ ตั ด สิ น มี ผ ลการประเมิ น อยู ่ ใ นระดั บ ดี นั้ น
อาจเป็นเพราะ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการวางแผนในการจัด
อบรมและเตรียมกรรมการผูต้ ดั สินทีจ่ ะลงท�ำหน้าที่
ในรายการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมภิ าค ดิวชิ นั่ ๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ประจ�ำปี
๒๐๑๕ อันจะเห็นได้จากในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล
แข่งขันและช่วงเลคที่ ๒ ได้มีการจัดอบรมสัมมนา
ผู้ตัดสินในเรื่องของกฎ กติกา การแข่งขัน และ
แนวปฏิบตั ขิ องการท�ำหน้าทีเ่ ป็นกรรมการผูต้ ดั สิน

ประโยค สุทธิสง่า, คู่มือการสอนฟุตบอล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หน้า ๑๙.
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และยั ง มี ก ารทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
ผู้ตัดสินก่อนที่จะลงท�ำหน้าที่ อีกทั้งองค์ประกอบ
และปัจจัยด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางรากฐาน
ฟุ ต บอลภู มิ ภ าคให้ เ ข้ า สู ่ ร ะบบของลี ก อาชี พ
ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนทีมทีส่ ง่ เข้าร่วมการแข่งขัน
ทั้งสิ้น ๑๘ ทีม จากทั้งหมด ๒๐ จังหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และยังรวมไปถึงค่าตอบแทน
ของกรรมการผู ้ ตั ด สิ น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ท� ำ ให้
ผู้ตัดสินจ�ำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
เพือ่ ให้รเู้ ท่าทันผูเ้ ล่น และทันต่อรูปแบบวิธกี ารเล่น
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงน่าจะเป็น
สาเหตุท�ำให้การประเมินการตัดสินฟุตบอลของ
กรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีก
ภู มิ ภ าค ดิ วิ ชั่ น ๒ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ประเทศไทย ประจ� ำ ปี ๒๐๑๕ อยู ่ ใ นระดั บ ดี
อย่างไรก็ตาม สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จะต้องยังพัฒนาต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความยุติธรรม มีความรู้
ความสามารถ เพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไป

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
		 ๑.๑ ก่อนการประเมิน ผู้ประเมิน
ควรจะต้องมีการอธิบาย ชี้แจง ข้อค�ำถามให้ผู้
ตัดสินทราบถึงสิ่งต้องการประเมินและให้ผู้ตัดสิน
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ได้มีการอบอุ่นร่างกายให้เพียงพอคณะกรรมการ
ฝ่ายผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ควรมีน�ำ แบบประเมินการ
ตัดสินฟุตบอลของกรรมการผู้ตัดสินที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้ น ไปใช้ ใ นการประเมิ น การตั ด สิ น ของผู ้ ตั ด สิ น
ในรายการอืน่ ๆ ทีส่ มาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ รั บ รอง หรื อ ใช้ ใ นการ
ประเมินเพื่อสอบเลื่อนชั้นของผู้ตัดสินในแต่ละ
ระดับ
		 ๑.๒ ผู้ตัดสินควรน�ำแบบประเมิน
การประเมิ น การตั ด สิ น ฟุ ต บอลของกรรมการ
ผู้ตัดสินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมวิชาชีพ
๒. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 ๒.๑ ควรมีการน�ำแบบประเมินเสนอ
ให้พัฒนาแบบประเมินในลักษณะการให้คะแนน
แบบรูบริกส์ (Rubrics) ในการประเมินการตัดสิน
ฟุ ต บอลของกรรมการผู ้ ตั ด สิ น ในการแข่ ง ขั น
ฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ ไปใช้ในการ
ประเมินผู้ตัดสินที่ท�ำหน้าที่ในแต่ละภูมิภาค
		 ๒.๒ แบบการตั ด สิ น ฟุ ต บอลของ
กรรมการผู้ตัดสินนี้ อาจเป็นแนวทางในการน�ำไป
ใช้ประเมินการตัดสินฟุตบอลของกรรมการผูต้ ดั สิน
ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ในรายการอื่นๆ ต่อไป
		 ๒.๓ ควรจะมีการสร้างแบบประเมิน
การตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินในกีฬาชนิดอื่นๆ
อีกต่อไป
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