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  The Opinions of Referees in the Regional Football Division 2 League 

in Bangkok and Bangkok metropolitan Area 
Watthana Chonchanakut,

1*
 Paiboon Srichisawat

2
 

Master of Education Degree in Learning Management Physical Education at Srinakharinwirot 

University, Thailand 

Abstract 

 

The purpose of this research is to find out about the opinions of referees in the regional 

football Division 2 League in Bangkok and Bangkok Metropolitan Area. The respondents 

were referees of the Football Association of Thailand, an association under the Patronage of 

His majesty the King. The sample included a total of 225 referee, 255 (15 FIFA referees, 76 

level 1 referees, 23 level 2 referees and 111 level 3 referees). A questionnaire was used to 

survey their opinions. Various perspectives were sought in addition to that of the referees: 

those of the players, coaches, team managers, and supporters. The reliability of the 

questionnaire used to collect date was 0.93. The data were analyzed using percentages and 

frequencies.  

 

Keywords: Referee’s opinion over the regional league football, safety on the football field, 

safety of the referee, cheering teams, political perspective of football match, referee stipend 
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2 1 

1 2 

ความคิดเห็นของผู้ตัดสินท่ีมตี่อการแข่งขันฟุตบอลลกีภูมภิาค ดิวิช่ัน 2 โซนกรุงเทพและปริมณฑล 2555 
THE OPINIONS OF REFEREES IN THE 2012 REGIONAL THAI FOOTBAL LEAGUE DIVISION 2 

BANGKOK AND BANGKOK METROPOLITAN AREA.  
วัฒนา ชนชนะกุล, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ ์

สาขาวิชาการการจัดการเรียนรู้พลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สาขาวิชาการการจัดการเรียนรู้พลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

วัฒนา ชนชนะกุล  E-mail: wat_swu@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 
       การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความคดิเหน็ของผู้ตดัสินที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 โซน
กรุงเทพและปริมณฑล 2555 ในดา้นต่างๆ  
ที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของผู้ตัดสิน อีกทั้งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถเป็น
แนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการกีฬาฟุตบอลทุกระดับ รวมถึงฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้เห็นถึงความส าคัญและตระหนัก
ถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ตัดสิน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ตัดสินควบคู่กับการพัฒนากีฬาฟุตบอล ให้มี
ความเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ซ่ึงเป็นผู้ตัดสินระดับช้ันฟีฟ่า (FIFA) จ านวน 15 คน ผู้ตัดสินระดับช้ัน 1 จ านวน 76 คน ผู้ตัดสิน
ระดับช้ัน 2 จ านวน 23 คน และผู้ตัดสินระดับช้ัน 3 จ านวน 111 คน รวมทั้งส้ิน 225 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ 
 
     ค าส าคัญ: ความคิดเห็นของผู้ตัดสินที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค, ด้านความปลอดภัยของสนามแข่งขัน, ด้าน
ความปลอดภัยของผู้ตัดสิน, ด้านนักกีฬา, ด้านหัวหน้าผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม ผู้จัดการทีม, ด้านกองเชียร์, ด้านการเมือง, 
ด้านค่าตอบแทนผู้ตัดสิน 
 
บทน า 

กีฬาช่วยพัฒนาลักษณะต่างๆ ของคนทั้ งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมหรือคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ รวมความแล้วคือท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บป่วยง่าย แคล่วคล่องว่องไว ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีอารมณ์เบิกบาน แจ่มใส ไม่เครียด ช่วย
พัฒนาสติปัญญาความเฉลียวฉลาด รู้จักแก้ปัญหา รู้จัก
การเผชิญปัญหา ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว มีความรัก
และศรัทธาในระเบียบวินัย คุณความดี ความมีน้ าใจ
นักกีฬา อดทน อดกลั้น มีประโยชน์ต่อการใช้เวลาว่างที่
ถูกต้อง ช่วยให้เกิดความพึงพอใจ และความสนุกสนาน
ท้าทาย ช่วยสอนให้คุณรู้จักการปรับตัว มีทัศนคติที่

ถูกต้องต่อการใช้ชีวิตในสังคมทั้งหมดคือองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ. 2545: 
53) 

กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายชนิด
หนึ่งที่ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซ่ึงในปัจจุบันกีฬา
ฟุตบอลได้พัฒนาไปมากไม่ว่าจะเป็นในด้านการเล่น 
ระบบต่างๆ ที่น ามาผสมผสานกันเป็นกีฬาทีมที่ดูแล้ว
ตื่นเต้นเร้าใจ รวมถึงผู้ตัดสินฟุตบอล  ที่มีความรู้ โดยใช้
กฎกติกาควบคุมการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
ยุติธรรมกับผู้เล่นทุกคนในการแข่งขัน (ส านักการกีฬา 
กรมพลศึกษา: ค าน า) 

mailto:wat_swu@hotmail.com
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ผู้ตัดสินคือผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
ควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามกฎกติกาฟุตบอลและ
ระเบียบการแข่งขัน ซ่ึงการตัดสินของผู้ตัดสินมีโอกาส
แค่เส้ียววินาทีในการพิจารณาเป่าฟาล์วหรือไม่ฟาล์ว ยก
ล้ าหน้าหรือไม่ล้ า เป็นประตูหรือไม่เป็นประตู การ
พิจารณาอาจท าให้ทีมเสียเปรียบหรือได้เปรียบในเวลา
เดียวกัน จากเหตุการณ์ดังกล่าวน ามาซ่ึงเหตุการณ์ท าร้าย
ผู้ตัดสิน ประท้วงไม่ยอมรับค าตัดสิน แสดงกิริยาก้าวร้าว 
ใช้ถ้อยค าหยาบคายต่อว่าผู้ตัดสินและเหตุการณ์อื่นๆ ที่มี
ผลกระทบและมีอิทธิพลต่อการท าหน้าที่ของผู้ตัดสิน  

ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของผู้ตัดสินที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลลีก
ภูมิภาค ดิ วิ ช่ัน 2 โซนกรุง เทพและปริมณฑล ที่มี
ผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของผู้ตัดสิน อีกทั้งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถเป็น
แนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการกีฬาฟุตบอลทุก
ระดับ รวมถึงฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้เห็นถึงความส าคัญ
และตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ตัดสิน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ตัดสินควบคู่กับการ
พัฒนากีฬาฟุตบอล ให้มีความเป็นมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความคดิเห็นของผูต้ัดสนิที่มีต่อการ

แข่งขนัฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 โซนกรุงเทพและ
ปริมณฑล 2555 
 

ความส าคัญของการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้

ตัดสินที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 
โซนกรุงเทพและปริมณฑล 2555 ในด้านต่างๆ ที่มี
อิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
เกมการแข่งขัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ตัดสิน
ฟุตบอลให้เป็นที่ยอมรับควบคู่กับการพัฒนาสโมสร
ฟุตบอลและฝ่ายจัดการแข่งขันที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ 

ของการแข่ งขัน ให้ มี ค วาม เป็ นมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ก าหนดแหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บขอ้มูล 
3. การสร้างเครื่องมือในการเกบ็ข้อมูล 
4. วิธีด าเนินการเก็บข้อมูล 
5. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์อ้มูล 

 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือผู้ตัดสินฟุตบอล
ทั้งหมด 225 คน ที่ท าหน้าที่ในฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 
2 โซนกรุงเทพและปริมณฑล 2555 ประกอบด้วยผู้
ตัดสินระดับฟีฟ่า (FIFA) จ านวน 15 คน ผู้ตัดสิน
ระดับช้ัน 1 จ านวน 76 คน ผู้ตัดสินระดับช้ัน 2 จ านวน 
23 คน และผู้ตัดสินระดับช้ัน 3 จ านวน 111 คน ซ่ึงผ่าน
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผ่านการสอบภาคทฤษฎี 
ผ่านการอบรม ผ่านการประเมินในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากคณะกรรมการของ
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 
 

ผู้ตัดสินฟุตบอล 
1. ระดับช้ันฟีฟ่า (FIFA) 
2. ระดับช้ัน 1 
3. ระดับช้ัน 2  
4. ระดับช้ัน 3 

ประสบการณใ์นนามสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แต่งตั้ง 

1. ต่ ากว่า 5 ปี  
2. 5 ปี ขึ้นไป 

 

ความคดิเห็นของผู้ตัดสินที่มตี่อการแข่งขัน
ฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2  
โซนกรุงเทพและปริมณฑล 2555 
    1. ด้านความปลอดภัยของสนามแข่งขัน 
    2. ด้านความปลอดภัยของผู้ตดัสิน 
    3. ด้านนกักีฬา 
    4. ด้านหัวหน้าผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม 
        ผู้จัดการทีม 
    5. ด้านกองเชียร ์
    6. ด้านการเมือง 
    7. ด้านค่าตอบแทนผูต้ัดสิน 

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ตัวแปรอิสระ 

 

ตัวแปรตาม 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ แบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้
ตัดสินที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 
โซนกรุงเทพและปริมณฑล 2555 ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแบ่งปัจจัยเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัยของสนามแขง่ขัน 
2. ด้านความปลอดภัยของผู้ตดัสิน 
3. ด้านนักกีฬา 
4. ด้านหัวหน้าผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าทีท่มี ผู้จัดการทีม 
5. ด้านกองเชียร ์
6. ด้านการเมือง 
7. ด้านค่าตอบแทนผู้ตัดสิน 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อความคิดเห็นในแต่ละด้าน ของ
การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2โซนกรุงเทพและ
ปริมณฑล 2555 
 
วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ขอหนงัสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  

ถึงผู้เช่ียวชาญเพื่อขอความอนเุคราะห์ตรวจ
แบบสอบถาม 

2. ติดต่อขอหนงัสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท 

รวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือจากสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ        
          3.  น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
และนัดหมายวันและเวลาที่จะรับแบบสอบถามคืน เก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
          4.  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วน าไปด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจัยด าเนนิการ ดังนี ้
1. น าแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้ว
น าเสนอในรูปของความเรียง 

2. น าแบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้
ตัดสินที่มีต่อการแข่งขนัฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 
โซนกรุงเทพและปริมณฑล 2555  
มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอใน
รูปแบบของความเรียง  

3. น าแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่างๆ มา
สรุปแล้วน าเสนอในรูปของความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของผูต้ัดสินที่มตี่อการแข่งขนัฟุตบอลลีก
ภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 โซนกรุงเทพและปริมณฑล 2555 
สามารถสรุปได้ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาครัง้นีม้ีจ านวน 225 คน 

ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกได้ดังนี้ 
เป็นผู้ตัดสินระดับช้ันฟีฟ่า (FIFA)  จ านวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.67 เป็นผู้ตัดสินระดับ ช้ัน 1 จ านวน 76 
คน คดิเปน็ร้อยละ 33.78 เป็นผู้ตดัสินระดบัชั้น 2 จ านวน 
23 คน คิดเปน็ร้อยละ 10.22 และเป็นผู้ตดัสินระดบัชั้น 3 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 49.33 

มีประสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.89 และมีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป จ านวน 
124 คน คดิเป็นร้อยละ 55.11  

ความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตัดสินที่มีต่อการ
แข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 โซนกรุงเทพและ
ปริมณฑล 2555 ด้านความปลอดภัยของสนามแข่งขัน 
คิดเป็นร้อยละ 63.59 ด้านความปลอดภัยของผู้ตัดสิน คิด
เป็นร้อยละ 71.96 ด้านนักกีฬา คิดเป็นร้อยละ 50.18 ด้าน 
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หัวหน้าผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม ผู้จัดการทีม คิดเป็นร้อย
ละ 44.58 ด้านกองเชียร์  คิดเป็นร้อยละ 49.98 ด้าน
การเมือง คิดเป็นร้อยละ 47.26 และด้านค่าตอบแทนผู้
ตัดสิน คิดเป็นร้อยละ 74.57 
 
อภิปรายผล 
     จากการศึกษาค้นคว้าความคิดเห็นของผู้ตัดสินที่มีต่อ
การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 โซนกรุงเทพและ
ปริมณฑล 2555 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นของผู้ตัดสินที่มีต่อการแข่งขัน
ฟุตบอลลีก 

ภูมิภาค  ด้ านความปลอดภัยของสนามแข่งขัน  มี
ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงในปัจจุบันผู้ตัดสินที่
ท าหน้าที่ในลีกภูมิภาค โซนกรุงเทพและปริมณฑล มี
ความคิดเห็นต่อด้านความปลอดภัยของสนามแข่งขันยัง
ไม่พัฒนาให้มีความเป็นมาตรฐาน ซ่ึงฝ่ายจัดการแข่งขัน
ยังคงอนุญาต และให้ความยืดหยุ่นในเรื่องการแข่งขัน
เพราะอาจเห็นว่าฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิ วิช่ัน 2 เป็นลีก
ฟุตบอลที่ก าลังก้าวเข้าสู่ความเป็นอาชีพยังไม่เต็มตัวมาก
นั ก  สอดคล้ อ งกับ  ส านั ก วิทย าศ าสตร์ ก ารกีฬ า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549. หน้า 29-31) ได้ศึกษาถึง
สภาพความเป็นจริงของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพที่จัด
โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พบว่ามีปัญหา
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
แข่งขันยังไม่ดีพอ ไม่มีการวางแผนระยะยาว ไม่มี
รายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน ถึงอย่างไรก็ตามในการพัฒนา
ด้านความปลอดภัยของสนามแข่งขัน ซ่ึงแต่ละสโมสร
ต้องมีนโยบายที่ชัดเจน และร่วมมือกับฝ่ายจัดการแข่งขัน 
เพื่อหาวิธีการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความเป็น
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควบคู่กับการพัฒนา
ในด้านอื่นๆ ตามมาด้วย ส่ิงส าคัญทางสโมสรและฝ่าย
จัดการแข่งขันต้องตระหนักถึงเกมการแข่งขันที่ มี
ความส าคัญที่มีผลต่อทีม โดยเน้นเรื่องความปลอดภัย
ของสนามแข่งขันเป็นหลัก ซ่ึงสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้ตัดสินที่มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของสนามและความ

ปลอดภัยในแต่ละเกมการแข่งขันที่มีความเส่ียงสูง เช่น 
เกมการแข่งขันที่มีผลต่อการเลื่อนช้ัน หรือตกช้ัน 
สนามแข่งขันจะต้องปลอดภัยจากการรุกล้ าของบุคคลที่
ไม่ได้รับอนุญาต ช่องทางเข้าออก ก่อนการแข่งขัน ขณะ
แข่งขัน และจบการแข่งขัน สามารถคุ้มครองความ
ปลอดภัยของผู้ตัดสินจากบุคคลภายนอกได้ สนามแข่ง
ขันควรมีรั้วและก าแพงล้อมรอบ ไม่สามารถปีนป่ายหรือ
รื้อถอนออกได้ อันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ตัดสิน ดังนั้น
ความคิดเห็นของผู้ตัดสินที่มีต่อด้านความปลอดภัยของ
สนามแข่งขันย่อมมีผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของผู้
ตัดสินอย่างแน่นอน เมื่อผู้ตัดสินเห็นว่าสนามแข่งขันไม่
มีความปลอดภัยการท าหน้าที่แต่ละครั้งมักจะเกิดความ
กังวล หรือไม่มีสมาธิขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น สนามแข่ง
ขันไม่มีรั้วล้อมรอบ บุคคลภายนอกสามารถเดินเข้าออก
ได้ตลอดเวลา ดังนั้นความคาดหวังของผู้ตัดสินที่มีต่อ
ด้านความปลอดภัยของสนามแข่งขันแต่ละสโมสรควร
จะพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยของสนามแข่งขันให้แต่
ละสโมสรมีสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐานมากกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถ้าความปลอดภัยของสนามแข่งขันมี
ความเป็นมาตรฐาน ผู้ตัดสินสามารถท าหน้าที่ได้เต็มที่
และเต็มความสามารถโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสนามแข่งขัน ซ่ึงสอดคล้องกับความ
คิดเห็นและค าแนะน าของผู้ตัดสิน คือ ควรจัดให้ผู้ตัดสิน
ได้รับความปลอดภัยระดับสูงสุด โดยให้แต่ละสโมสร 
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่
ได้มาจากทีมเหย้า  ควรเป็นสนามปิดมีรั้วล้อมรอบ 
เจ้าหน้าที่ต้องมีอ านาจเด็ดขาดเมื่อมีเหตุจลาจลเกิดขึ้น  

2. ความคิดเห็นของผูต้ัดสินที่มตี่อการแข่งขนั
ฟุตบอลลีกภูมิภาค  

ด้านความปลอดภัยของผู้ตัดสิน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ  ฝ่ายจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อ
ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์กองเชียร์ลงมาในสนาม ห้องผู้
ตัดสินมีทางเข้า – ออกเฉพาะแยกจากกองเชียร์ ฝ่าย
จัดการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้อง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการเตรียมพร้อมรับมือต่อ
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เหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ตัดสิน
ระหว่างการแข่งขัน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่
ของผู้ตัดสินในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยผู้ตัดสินเห็นว่า
ด้านความปลอดภัยของผู้ตัดสินไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่มา
คอยดูแลผู้ตัดสิน เมื่อเกิดปัญหาการท าร้ายผู้ตัดสินแล้ว
ช่วยไม่ทัน สอดคล้องกับ ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549. หน้า 29-31) ได้ศึกษาถึง
สภาพความเป็นจริงของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพที่จัด
โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พบว่ามีปัญหา
ด้านสโมสร หลายทีมยังไม่มีสนามที่ได้มาตรฐานเป็น
ของตนเอง ส่งผลให้ความเป็นมาตรฐานสากลเกิดขึ้นได้
ยาก ซ่ึงในปัจจุบันมักจะมีเหตุการณ์ท าร้ายผู้ตัดสิน ไม่ว่า
จะเป็นนักกีฬา กองเชียร์ เจ้าหน้าที่ทีม ฝ่าย เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยบางสโมสรมักจะไม่กล้า เข้ า
ช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือไม่ทันมักจะปล่อยให้ผู้ตัดสิน
ถูกท าร้าย และมีบางสโมสรฝ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยเข้ามาท าร้ายหรือด่าทอผู้ตัดสิน ส่งผลให้ผู้
ตัดสินมีความคาดหวังด้านความปลอดภัยของผู้ตัดสินให้
ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องรักษาความปลอดภัยมีมาตรการที่
ชัดเจน สามารถรับรองความปลอดภัยของผู้ตัดสินได้
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นและ
ค าแนะน าของผู้ตัดสิน คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของผู้ตัดสินควรมาจากส่วนกลาง ควรมีแผนรองรับใน
กรณีผู้ตัดสินโดนล้อมหรือโดนท าร้าย ควรมีห้องผู้ตัดสิน
ที่ได้มาตรฐาน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ให้กับผู้ตัดสินขั้นสูงสุดด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่เดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่และเดินทางกลับอย่าง
เคร่งครัด ควรให้ความร่วมมือกับผู้ตัดสินทุกครั้งเมื่อผู้
ตัดสินร้องขอ ควรให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของผู้
ตัดสิน ทั้ งๆ ที่มี เหตุการณ์ผู้ตัดสินถูกท าร้าย ควรมี
กฎหมายรองรับกรณีผู้ตัดสินโดนท าร้าย และมีแผน
รองรับในกรณีผู้ตัดสินโดนล้อมหรือโดนท าร้าย  

3. ความคิดเห็นของผูต้ัดสินที่มตี่อการแข่งขนั
ฟุตบอลลีก 

ภูมิภาค ด้านนักกีฬา โดยรวมผู้ตัดสินมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะควรมีบทลงโทษนักกีฬา

อย่างชัดเจน ซ่ึงในกรณีนี้ผู้ตัดสินมีความคิดเห็นว่า
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังไม่มีความชัดเจน
ในการก าหนดบทลงโทษ หรือเมื่อมีการลงโทษไป
แล้วแต่มีการลดโทษ เพราะทางสโมสรต้นสังกัดได้ยื่น
อุทธรณ์ มักจะก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่น นักกีฬา
กระท าผิดบ่อยครั้ง ท าร้ายเพื่อนร่วมการแข่งขัน และ
กระท าต่อผู้ตัดสิน เช่น ไม่ยอมรับค าตัดสิน ด้วยการ
แสดงกิริยาก้าวร้าว แม้กระทั้งด่าทอด้วยถ้อยค าหยาบคาย 
ซ่ึงสอดคล้องกับ ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2549. หน้า 29-31) ได้ศึกษาถึงสภาพความ
เป็นจริงของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพที่จัดโดยสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ กติกาและการลงโทษไม่มีความเด็ดขาด 
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายครั้ง  และสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นและค าแนะน าของผู้ตัดสิน คือ ควรมี
บทลงโทษที่เด็ดขาด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้ จัด
อบรมกติกาการแข่งขันและระเบียบการแข่งขันให้แก่
นักกีฬาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนฤดูกาลจะเปิด เล่นอย่างมี
น้ าใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย เพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้แก่เด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไป มีบทพิจารณา
มารยาทให้มากและบทลงโทษที่ชัดเจน นักกีฬาควรรู้จัก
ให้อภัยเพื่อนร่วมทีมและฝ่ายตรงข้ามไม่โต้ตอบถึงแม้จะ
โดนกระท าฟาล์ว และยอมรับค าตัดสินของผู้ตัดสิน 
ดังนั้นความคาดหวังของผู้ตัดสินที่มีต่อการแข่งขัน
ฟุตบอลลีกภูมิภาค ด้านนักกีฬา โดยให้สมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรมี
กฎระเบียบบทลงโทษนักกีฬาที่ ชัดเจน และเด็ดขาด
มากกว่าในปัจจุบัน  

4. ความคิดเห็นของผูต้ัดสินที่มตี่อการแข่งขนั
ฟุตบอลลีก 

ภูมิภาคในด้านหัวหน้าผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม ผู้จัดการ
ทีม ปัจจุบันการท าทีมฟุตบอลนับว่ามีความกดดันเป็น
อย่างมากในเรื่องของผลงานทีม ถ้าผลงานดี ยิ่งมีแฟน
บอลสนับสนุนมากขึ้น เงินค่าตั๋วเข้าชมก็จะเพิ่มขึ้น
ตามมา ในเวลาเดียวกันถ้าผลงานไม่ดีอาจส่งผลในเรื่อง
การต่อสัญญา หรือแฟนบอลลดน้อยลง ซ่ึงหมายถึงการ
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แข่งขันต้องมีแต้มทุกครั้ง ซ่ึงสอดคล้องกับ เจอร์ราจ 
(Gerrard. 2005) ได้ศึกษารูปแบบการใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพในกีฬาอาชีพโดยศึกษารูปแบบการใช้
ทรัพยากรในทีมกีฬาของทีม F.A., P.L. ผลการวิจัยพบว่า
แบบจ าลองการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในทีม
ฟุตบอล F.A. Premier League ในปัจจุบันพบว่าเป้าหมาย
ของทีมคือชัยชนะและการเงิน ซ่ึงผลสุดท้ายมักจะเป็นผู้
ตัดสินที่เป็นแพะรับบาปเกี่ยวกับการตัดสินที่ส่งผลให้
ทีมใดทีมหนึ่งเสียเปรียบ มีการด่าด้วยถ้อยค าหยาบคาย 
หรือท าร้ายผู้ตัดสิน ส่งผลให้ความคิดเห็นของผู้ตัดสินที่
มีต่อการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค อยู่ในระดับมากที่สุด 
ควรมีบทลงโทษที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระท าผิดต่อผู้
ตัดสิน และควรมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับกติกาการแข่งขัน 
และระเบียบการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับ ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2549. หน้า 29-31) ได้ศึกษาถึงสภาพความ
เป็นจริงของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพที่จัดโดยสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ด้านสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เกี่ ยวกับ
กฎระเบียบ กติกาและการลงโทษ ไม่มีความเด็ดขาด 
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายครั้ง ดังนั้นการส่งเสริมและ
พัฒนาให้บุคลากรในสโมสรมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น 
และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสโมสร 
ดังนั้นความคาดหวังของผู้ตัดสินที่มีต่อการแข่งขัน
ฟุตบอลลีกภูมิภาค ควรให้หัวหน้าผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่
ทีม ผู้จัดการทีม ผ่านการอบรมเกี่ยวกับกติกาการแข่งขัน 
และระเบียบการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และให้ทางสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาดใน
การกระท าผิดต่อผู้ตัดสิน ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญส่งผลให้
สโมสรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับ
กติกาการแข่งขันในทิศทางเดียวกันและเป็นมาตรฐาน
ควบคู่กับการพัฒนาผู้ตัดสินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับ เลวิส (Lewis. 1985) ได้กล่าวถึงปัจจัยใน
การท าทีมกีฬาประสบความส าเร็จจะต้องค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ การจัดการด้านบุคลากร เช่น การคัดเลือกและ
การพัฒนาบุคลากร 

5. ความคิดเห็นของผูต้ัดสินที่มตี่อการแข่งขนั
ฟุตบอลลีกภูมิภาค  

ในด้านกองเชียร์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะควร
เชียร์ตามบทบาทของผู้ชมและกองเชียร์ที่ดี เช่น การแต่ง
กาย การใช้วาจา และการแสดงกิริยามารยาท ดังนั้นการ
ชมและการเชียร์กีฬาที่ดี ช่วยส่งเสริมให้กีฬาเป็นที่
น่าสนใจมีเสน่ห์ในการชมและเชียร์เป็นอย่างยิ่ง ยังเป็น
การปลูกฝังและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ซ่ึงปัจจุบันจะ
เห็นได้ว่าเยาวชนมีส่วนร่วมในการเเชียร์ของแต่ละ
สโมสร ถ้าผู้น าเชียร์ หรือกองเชียร์รุ่นพี่มักจะเชียร์ตาม
อารมณ์ของตนเอง มีการด่าทอผู้ตัดสิน แสดงกิริยา
ก้าวร้าวต่อผู้ตัดสิน จะถูกหรือผิดกติกา มักจะด่าด้วย
ถ้อยค าหยาบคายทุกครั้งนับว่าเป็นเรื่องปกติของการชม
และเชียร์ฟุตบอลในสมัยปัจจุบัน ซ่ึงเยาวชนอาจน าไป
เป็นแบบอย่างที่ผิดในเรื่องของวัฒนธรรมการเชียร์ อีก
ประการหนึ่งกองเชียร์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนหรือ
ระหว่างการแข่งขัน และจบการแข่งขัน  กองเชียร์อาจจะ
มองว่าสามารถท าได้ ซ่ึงที่จริงแล้วเป็นวัฒนธรรมในการ
เชียร์ที่ผิด และกองเชียร์ขาดความรู้ ความเข้าใจกติกา
ฟุตบอล แต่ละสโมสรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ส่งเสริมกองเชียร์น้อยมากในเรื่อง การให้ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องของกติกาการแข่งขัน และระเบียบการ
แข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ตัดสิน
มีความคาดหวังเกี่ยวกับด้านกองเชียร์  ในเรื่องของ
วัฒนธรรมในการเชียร์ที่ดี  เช่น ไม่ด่าทอ แสดงกิริยา
ก้าวร้าว ไม่ท าร้ายผู้ตัดสิน ไม่เชียร์ยั่วยุกองเชียร์ฝ่ายตรง
ข้าม รู้บทบาทหน้าที่ของผู้ชมและกองเชียร์ที่ดี เข้าใจ
กติกา และระเบียบการแข่งขัน สอดคล้องกับค ากล่าวของ 
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์. (2545 : 53) กีฬาช่วยพัฒนาลักษณะ
ต่างๆ ของคนทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมความแล้วคือท าให้
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยง่าย แคล่วคล่อง
ว่องไว ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอารมณ์เบิกบาน 
แจ่มใส ไม่เครียด ช่วยพัฒนาสติปัญญาความเฉลียวฉลาด 
รู้จักแก้ปัญหา รู้จักการเผชิญปัญหา ตัดสินใจได้ถูกต้อง
รวดเร็ว มีความรักและศรัทธาในระเบียบวินัย คุณความดี 



28
th

 National Graduate Research Conference,  
Assumption University of Thailand, 28-29 June 2013 

 
 

844 
 

ความมีน้ าใจนักกีฬา อดทน อดกลั้น มีประโยชน์ต่อการ
ใช้เวลาว่างที่ถูกต้อง ช่วยให้เกิดความพึงพอใจ และความ
สนุกสนานท้าทาย ช่วยสอนให้คุณรู้จักการปรับตัว มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อการใช้ชีวิตในสังคมทั้งหมดคือองค์
รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้ตัดสินได้ให้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรส่งเสริมการ
เชียร์อย่างสร้างสรรค์ ไม่คัดค้าน ด่าทอผู้ตัดสินด้วยค าพูด
ที่หยาบคาย ควรมีประธานเชียร์ที่ดี คนน าเชียร์ดี กอง
เชียร์ก็จะดีด้วย เชียร์อย่างสร้างสรรค์ ไม่พกพาอาวุธ และ
เครื่องดื่มที่ เป็นแอลกอฮอล์เข้าสนาม  กองเชียร์ขาด
ความรู้เรื่องกติกาอย่างถ่องแท้ เข้มงวดในการเข้าชม
ฟุตบอลก่อนเข้าสนาม  และควรเชียร์ด้วยมารยาทในการ
ชมและเชียรก์ีฬาที่ดี 

6. ความคิดเห็นของผูต้ัดสินที่มตี่อการแข่งขนั
ฟุตบอลลีกภูมิภาค  

ในด้านการเมือง อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ขาดความรู้ 
เข้าใจกติกาฟุตบอล และระเบียบการแข่งขันฟุตบอล
อย่างแท้จริง บุคคลที่มีอิทธิพลพูดจาข่มขู่คุกคามต่อผู้
ตัดสิน และบุคคลที่มีอิทธิพลกระตุ้น ยุงยงกองเชียร์ให้
กดดันต่อผู้ตัดสินเมื่อฝ่ายตนเองเสียเปรียบ และบุคคลที่มี
อิทธิพลหวังผลชนะมากเกินไป สะท้อนมุมมองความ
คิดเห็นที่เกิดขึ้นกับผู้ตัดสินได้เป็นอย่างดี ซ่ึงปัจจุบันกีฬา
ฟุตบอลเป็นที่นิยม เป็นเกมที่มีความตื่นเต้นเร้าใจ บาง
ทีมมีกลุ่มแฟนคลับติดตามชมและเชียร์ทีมเป็นจ านวน
มากส่งผลให้นักเตะมีก าลังใจที่จะแสดงความสามารถให้
แฟนคลับดู และส่ิงที่ส าคัญที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จ
ของแต่ละทีมคืองบสนับสนุนที่ได้มาจากนักการเมือง
ท้องถิ่น สอดคล้องกับ องอาจ ก่อสินค้า (2548) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทีมีผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการแข่งขันของสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์ลีก” พบว่า
ปัจจัยด้านการเมืองและการสนับสนุนงบประมาณ เป็น
ปัจจัยหลักให้สโมสรประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็น
การซ้ือนักเตะที่มีราคาแพง ให้เงินเดือนนักเตะสูง จะเห็น
ได้ว่าทีมที่ประสบความส าเร็จ หรือบางทีมที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จมักจะมีนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาท าทีมหรือ
เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ การสร้างผลงานใน

สนามอาจเป็นเหตุผลหนึ่งในการพัฒนากีฬาฟุตบอลให้
เป็นที่นิยมมากขึ้น ผลพลอยได้อาจจะไม่ใช่ช่ือเสียง 
เกียรติยศ แต่เป็นการสร้างฐานคะแนนเสียงของตนเอง 
การมีผู้เล่นที่มีความสามารถสูงในทีม ระบบการเล่นที่มี
ความตื่นเต้น เร้าใจ เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
มีกองเชียร์และฐานคะแนนเพิ่มจ านวนมากขึ้นตามมา
ด้วย ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท าหน้าที่ของผู้
ตัดสินอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอิทธิพลเมื่อไม่
พอใจค าตัดสิน มักจะกดดันผู้ตัดสิน ด้วยค าพูด เช่น 
พูดจาข่มขู่ พูดจาด้วยถ้อยค าหยาบคาย ยุยงกองเชียร์ของ
ตนเองให้กดดันผู้ตัดสิน หรือท าร้ายผู้ตัดสิน ซ่ึงเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่กล้าห้าม
ปราม เพราะกลัวอิทธิพลของนักการเมืองให้มีค าส่ังย้าย
ไปปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอื่น สอดคล้องกับความคิดเห็น
ของผู้ตัดสินและค าแนะน าต่อด้านการเมือง คือ ไม่ควร
เอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับกีฬา  ควรสร้างค่านิยมให้
ผู้บริหารจัดการทีมที่มีต าแหน่งหน้าที่ทางการเมือง ทั้ง
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ไม่ให้มาสร้างความยุ่งยาก
หรือมาสร้างอิทธิพลกับผู้ตัดสิน ควรมีบทลงโทษที่
ชัดเจน ควรอบรมกติกาการแข่งขัน และระเบียบการ
แข่งขัน ให้แก่ผู้สนับสนุนก่อนฤดูกาลจะเปิด  ไม่ควรใช้
อ านาจทางการเมืองข่มขู่ผู้ตัดสิน และก าหนดผลการ
แข่งขันเป็นไปในทิศทางที่ตนเองต้องการ ควรแยก
การเมืองกับการกีฬา และควรเป็นนักการเมืองที่มีหัวใจ
เป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการอภัย  

7. ความคิดเห็นของผูต้ัดสินที่มตี่อการแข่งขนั
ฟุตบอลลีก 

ภูมิภาค ด้านค่าตอบแทนผู้ตัดสิน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ค่าตอบแทนออกไม่ตรงเวลา ซ่ึงใน
ปัจจุบันผู้ตัดสินที่ท าหน้าที่ส่วนมากยังไม่มีงานประจ าท า 
และก าลังศึกษา รวมทั้งผู้ตัดสินที่มีงานประจ าท าอยู่แล้ว 
ก็มีผลกระทบไม่มากก็น้อยเช่นกัน ท าให้ผู้ตัดสินบางคน
ต้องไปกู้ยืมเงินเพื่อส ารองเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดย่อมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
สอดคล้องกับ พาเมลล่า (Pamella. 1993) ท าการวิจัยเรื่อง
สมรรถนะของผู้บริหารการกีฬาระดับสูง พบว่า ส่ิงที่
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ส าคัญที่สุดในการบริหารเกี่ยวกับกีฬา คือการจัดการด้าน
ธุรกิจและการ เ งิน  ตลอดจนการจัดการด้ านการ
บริหารงานบุคคล ซ่ึงเกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินโดยตรงใน
เรื่องค่าตอบแทนของผู้ตัดสินในปัจจุบันการจัดการด้าน
การเงินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เช่น 
งบประมาณสนับสนุนให้แต่ละทีมมีความชัดเจนดีอยู่
แล้ว แต่ในเรื่องของงบประมาณค่าตอบแทนผู้ตัดสินยัง
ไม่มี ความชัด เจนส่งผลให้ผู้ ตั ด สินไม่ ได้ รับ เ งิ น
ค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ในแต่ละครั้ง บางครั้งรับ
ค่าตอบแทนช้าจนเกินไป หรือบางฤดูกาลที่จบการ
แข่งขันไปแล้วยังไม่ได้รับค่าตอบแทน ซ่ึงในการก าหนด
นโยบายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านค่าตอบแทนผู้ตัดสินให้มีความ
ชัดเจนและจ่ายทุกครั้งที่ผู้ตัดสินไปปฏิบัติหน้าที่ และส่ิง
ส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้ตัดสินมีความเห็นด้วยในระดับมาก
ที่สุด คือเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลของผู้ตัดสิน 
กรณีเกิดการบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เนื่องจาก
ปัจจุบันเกมการแข่งขันย่อมมีผลแพ้ ชนะ และเสมอ ซ่ึง
เป็นกีฬาที่มีความเร็ว ความแรง ดังนั้นผู้ตัดสินมีหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมดูแลให้การแข่งขันด าเนินการเป็นไปตาม
กฎระเบียบของฟุตบอล ซ่ึงผู้ตัดสินอาจมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการว่ิงเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่อาจเกิดอุบัติเหตุในการลื่นล้มหรืออื่นๆ ที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพโดยมิได้คาดคิดได้ ดังนั้นเพื่อเป็น
หลักประกัน ผู้ตัดสินได้แสดงความเห็นในด้านสุขภาพ 
สมาคมควรแสดงความห่วงใยโดยการมีสวัสดิการรักษา
ผู้ตัดสินในขณะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นและค าแนะน าของผู้ตัดสิน คือ ควรมี
ประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนผู้ตัดสินควร
น ามาจ่ายที่สนามแข่งขัน เพราะจะท าให้ผู้ตัดสินมี
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  ได้เงินไม่ครบตามจ านวนที่
ปฏิบัติหน้าที่จริง ควรมีรายละเอียดด้านค่าตอบแทนผู้
ตัดสินให้มีความชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน ในการจ่าย
ค่าตอบแทน และในปัจจุบันระบบการจ่ายเงินยังไม่ได้
มาตรฐาน  
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
        ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ตัดสินเพียงด้านเดียว โดยมิได้สอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ชม กองเชียร์ นักฟุตบอล หัวหน้าผู้
ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม ผู้จัดการทีม ดังนั้นสภาพความ
คิดเห็นที่ได้รับจึงเป็นมุมมองเพียงด้านเดียว ถึงอย่างไรก็
ตามผลของงานวิจัยยังสะท้อนมุมมองความคิดเห็นใน
สภาพความเป็นจริงของผู้ตัดสินและความคาดหวังของผู้
ตัดสินที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ซ่ึงมีอิทธิพล
และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละเกมการ
แข่งขัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ตัดสินฟุตบอล
ให้เป็นที่ยอมรับควบคู่กับการพัฒนาสโมสรฟุตบอลและ
ฝ่ายจัดการแข่งขันที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ของการ
แข่งขันให้มีความเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นไป  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตอ่ไป 

1. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศกึษาความ
คิดเห็นของผูต้ัดสิน 

ควบคู่กับความคิดเห็นของผู้ชม หรือกองเชียร์ หัวหน้าผู้
ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม ผู้จัดการทีม เพื่อให้ได้ข้อมูล
ครอบคลุมสภาพเป็นจริงจากทุกฝ่าย  

2. ควรท าการศึกษาวิจัยโดยจ าแนกตัวแปรต้น  
เพื่อเปรียบเทียบ 

ข้อมูลที่มคีวามครอบคลุมมากขึ้น 
 
ประกาศคณุูปการ 
         ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยและสมบูรณ์ 
เพราะผู้วิจัยได้รับความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงจากรอง
ศาสตราจารย์ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์  ประธานควบคุม
ปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ธงชัย เจริญทรัพย์มณี 
และ รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ กรรมการ
สอบปริญญานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาให้ค าปรึกษา
แนะน าข้อเสนอแนะการปรับปรุงด้วยความเอาใจใส่เป็น
อย่างยิ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็น
อย่างสูง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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        ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์
ประสาทวิชาการด้านพลศึกษาจนท าให้ผู้วิจัยสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลและจัดท าปริญญานิพนธ์ได้ประสบ
ผลส าเร็จ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาของข้าพเจ้า 
และผู้ที่มีพระคุณทุกคนขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่
ให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา 
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ¤³º´ÕºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â 
Council of the Deans of Thailand Graduate Schools 

1. ¼È.´Ã.¸ÕÃ�¸¹Ô¡É�  ÈÔÃÔâÇËÒÃ ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÇäÅÂÍÅ§¡Ã³� ã¹
¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ� 

 »ÃÐ¸Ò¹ 

2. ¼È.´Ã.¤¹Ö§¹Ô¨  ÀÙ‹¾Ñ²¹�ºÙÅÂ�  ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ  ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ 

3. ¼È.´Ã.ÈÔÇ¾Ã  ËÇÑ§¾Ô¾Ñ²¹�Ç§È�  ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾  ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ 

4. ÃÈ.´Ã.ÊØÃÈÑ¡ Ốì  ÇÑ²à¹Ê¡�  ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹  àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ 

5. ÃÈ.´Ã.Ê¹Ñè¹  ¡ÒÃ¤ŒÒ  ¤³º Ṍ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹ 

 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

6. ¼È.´Ã.¢ÇÔÈ  ¨ÔµÃÇÔ¨ÒÃ³�  ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

7. ¼È.´Ã.ÊØà·ÕÂº  ÅÐÍÍ§·Í§  ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ºØÃÕÃÑÁÂ�  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

8. Í.´Ã.ºØÞÊÔ·¸Ôì  äªÂª¹Ð  ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ºÑ³±ÔµÇÔ·ºÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯
ÂÐÅÒ 

 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

9. Í.´Ã.¡ÔµÔ  â¾¸Ôì¡ÔµÔ  ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

10. È.´Ã.ÍÁÃÃÑµ¹�  ¾§È�µÒÃÒ  ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã�  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

11. ÃÈ.´Ã.¾Ç§ÃÑµ¹�  ºØÞÞÒ¹ØÃÑ¡É�  ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ ÇÔ·ÂÒÅÑÂà«¹µ�ËÅØÂÊ�  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

12. ÃÈ.´Ã.ÅíÒ»Ò§  áÁ‹¹ÁÒµÂ�  ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡‹¹  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

13. ÃÈ.´Ã.ºØÞª‹ÇÂ  ÊÔÃÔà¡É  ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àÅÂ  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

14. ¼È.´Ã.»Ò¹ã¨  ¸ÒÃ·ÑÈ¹Ç§È�  ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»¡Ã  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

15. Í.´Ã.·ÃÃÈ¹Ð  »Ò¹ã¨  ¤³º ṌºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â  ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂÃÐ´ÑººÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 28 

1. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ 
Ë¹ŒÒ·Õè ãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅáÅÐÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡á¡‹¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂµ‹Ò§ æ 
ÀÃÒ´Ò ´Ã. »ÃÐ·Õ» Á. â¡ÁÅÁÒÈ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
ÀÃÒ´Ò ´Ã. ºÑÞªÒ áÊ§ËÔÃÑÞ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
´Ã. ÊÁ¾ÔÈ ». ÊÑµÂÒÃÑ¡É� ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
´Ã. ¡ÔµµÔ â¾¸Ô¡ÔµµÔ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
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´Ã. ¡ÔµÔ¡Ã ´ÒÇ¾ÔàÈÉ ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ÇÃÂØ·¸ ÈÃÕÇÃ¡ØÅ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
´Ã. àªÔ´¾§É� ÊÕºØÞàÃ×Í§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
´Ã. Ê§º ÅÑ¡É³Ð ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
´Ã. ªÞÒ´Ò ¸¹ÇÔÊØ·¸Ôì ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ¹Ñ¹·¾Ñ¹¸� ªÔ¹ÅéíÒ»ÃÐàÊÃÔ° ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ªÔµÒÀÒ à¡µÇÑÅË� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ¨ÔÃ¾Ñ¹¸� á´§à´ª ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ¡ÔµµÔ¾Ñ¹¸� àµªÐ¡ÔµµÔâÃ¨¹� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¾ÃªÑÂ ÊØ¹·Ã¾Ñ¹¸� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
´Ã. àªÔ´ªÑÂ àªÕèÂÇ¸ÕÃ¡ØÅ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ÅÔ¹¨§ ©. âÃ¨¹�»ÃÐàÊÃÔ° ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
´Ã. ÊØ¹·Ã ¾ÔºÙÅÂ�à¨ÃÔÞÊÔ·¸Ôì ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
Dr. Ismial Ali Siad ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
 
2. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 
Ë¹ŒÒ·Õè 1. ¨Ñ´ÅíÒ Ñ́º¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í 
 2. ·íÒË¹ŒÒ·Õè¾Ô¸Õ¡ÃËŒÍ§»ÃÐªØÁãËÞ‹áÅÐËŒÍ§»ÃÐªØÁÂ‹ÍÂ 
 3. µŒÍ¹ÃÑºÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¼ÙŒÇÔ¾Ò¡É�ã¹ËŒÍ§»ÃÐªØÁ 
 4. Ù́áÅ¤ÇÒÁàÃÕÂºÃŒÍÂËŒÍ§»ÃÐªØÁÂ‹ÍÂáµ‹ÅÐÊÒ¢Ò 
ÀÃÒ´Ò ´Ã. »ÃÐ·Õ» Á. â¡ÁÅÁÒÈ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
ÀÃÒ´Ò ´Ã. ºÑÞªÒ áÊ§ËÔÃÑÞ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
´Ã. ÊÁ¾ÔÈ ». ÊÑµÂÒÃÑ¡É� ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
´Ã. ¡ÔµµÔ â¾¸Ô¡ÔµµÔ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
´Ã. ¡ÔµÔ¡Ã ´ÒÇ¾ÔàÈÉ ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
´Ã. ÇÃ¾¨¹� ÃÑ¡¸ÃÃÁ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
´Ã. ÍÀÔªÒµ ÍÔ¹·ÃÇÔÈÔÉ°� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÊÁ¾Å ³ Ê§¢ÅÒ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÇÔªÑÂ àÈÃÉ°âªµÔ¹Ñ¹·� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
´Ã. ¹¾´Å ¡ÃÃ³Ô¡Ò ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÇÃ§¤� ªÔ¹ÇÑ¹·¹Ò¹¹·� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ¡ÒÞ¨¹ÊÔ·¸Ôì ªÔ¹Ð¼Ò ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ¤íÒà·×Í§ ÅÐÍ§¤íÒ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
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¹Ò§ÊÒÇÈÂÒÁÅ ¾Â¹µ�ÃÑ¡É� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
Dr. Ismail Ali Siad ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
´Ã. ÊØ¹·Ã ¾ÔºÙÅÂ�à¨ÃÔÞÊÔ·¸Ôì ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÃÑ§ÊÃÃ¤� äµÃºØµÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇÈÑ¹Ê¹ÕÂ� ÍÃÑÞ¹Ò¤ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇÈÔÇ¾Ã ¼ Ǿ§à·È ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
 
3. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ (Academic Committee) 
Ë¹ŒÒ·Õè  1. ¾Ô¨ÒÃ³Òº·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂ/ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸� 
 2. ÇÔ¾Ò¡É�º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂ/ÇÔÂÒ¹Ô¾¹¸�ã¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍÀÒ¤ºÃÃÂÒÂ 

 
ÃÒÂ¹ÒÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²ÔµÃÇ¨áÅÐ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ 

ÃÐ´ÑººÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 28 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ 

´Ã. ¡ÔµµÔ â¾¸Ô¡ÔµµÔ 
´Ã. ¡ÔµÔ¡Ã ´ÒÇ¾ÔàÈÉ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ÇÃÂØ·¸ ÈÃÕÇÃ¡ØÅ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ¹Ñ¹·¾Ñ¹¸� ªÔ¹ÅéíÒ»ÃÐàÊÃÔ° 
´Ã. àªÔ´¾§É� ÈÃÕºØÞàÃ×Í§ 
´Ã. Ê§º ÅÑ¡É³Ð 
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ªÔµÒÀÒ à¡µÇÑÅË� 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ¨ÔÃ¾Ñ¹¸� á´§à´ª 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ¡ÔµµÔ¾Ñ¹¸� àµªÐ¡ÔµµÔâÃ¨¹� 
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¾ÃªÑÂ ÊØ¹·Ã¾Ñ¹¸� 
´Ã. ÇÑ²¹Ò ÇÔ¹ÔµÇÑ²¹¤Ø³ 
´Ã. ³¸ÃÒ àËÁ×Í¹»�žÇ 
´Ã. ¡¹¡ÍÃ ÃØ‹§âÃ¨¹�§ÒÁà¨ÃÔÞ 
´Ã. àªÔ´ªÑÂ àªÕèÂÇ¸ÕÃ¡ØÅ 
´Ã. ·ÑÈ¾Ã âµ¸¹Ðà¡ÉÁ 
´Ã. ·ÃÃÈÇÃÃ³ ·Ô¾ÂÇÃ¡ÒÃ¡ÙÃ 
´Ã. ÈÔÃÔ¾Ã ¾ÙÅÃÑ¡É� 
´Ã. ÀÑ·ÃÒºÙÅÂ� ¹Ò¤ÊÙ‹ÊØ¢ 
´Ã. ÊØÀÒÇ� »˜´à¡ÉÁ 
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´Ã. ³Ã§¤� ÍÀÔÃÑµ¹�¡ØÅ 
´Ã. Í¹Ñ¹µ� à´ÍÃ�«Ô§Ë� 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ª¹Ô¹·Ã ¨ÔµµÇÔÃÔÂÒ¹Ø¡ÙÅ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ÅÔ¹¨§ ©§ âÃ¨¹�»ÃÐàÊÃÔ° 
Dr. Ismail Ali Siad 

´Ã. ·Í§ Ṍ ¡Ô¨ºØÞªÙ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. à¡ÃÕÂ§ÊÔ¹ »ÃÐÊ§¤�ÊØ¡ÒÞ¨¹� 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ÈÔÃÔÍÃ ãª‹ÀÙ‹¾ÔÃÑµ¹� 
´Ã. ªÒÞªÑÂ Í¸Ô¨ÔµÊ¡ØÅ 
Dr. Ioan Voicu 

´Ã. ÍÀÔªÒµ ÍÔ¹·ÃÇÔÈÔÉ°� 
Dr. John Arthur Barnes 
Dr. Aron Loh 
Dr. Adarsh Batra 
Dr. Perla Rizalina M. Tayko, Ph.D. 

´Ã. ÍØ´ÁÈÑ¡ Ốì âÊÀ³¡Ô¨ 
´Ã. ÇÔÈÃØµ »ÒÃÔÂÐ»ÃÐàÊÃÔ° 
Dr. Jean-Marc Marcel Dautrey 

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ¨ÔµµÔÀÒ §ÒÁà¡ÃÔ¡âªµÔ 
´Ã. ÈÔÃÔªÑÂ ¾ÄµÔ¡ØÅ»ÃÐ Ñ́º 
´Ã. ¸ÕÃ¾Ñ¹¸� ªÑÂÁ§¤ÅâÃ¨¹� 
 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡‹¹ 
´Ã. ÀÔÞâÞ ÃÑµ¹Ò¾Ñ¹¸Ø�  
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ÊØàÁ¸ á¡‹¹Á³Õ 
´Ã.ÍÑ¨ÃÔÂÐ  ÍØ»¡ÒÃÐ¡ØÅ 

¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ªÑª¾§É� µÑé§Á³Õ 
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ªÑÂàªÉ°� ÊÒÂÇÔ¨ÔµÃ 

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ»˜ÞÞÒÀÔÇÑ²¹� 
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. àÃ×Í§ÈÑ¡ Ốì á¡ŒÇ¸ÃÃÁã¨ 
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ 
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ÇÔÃÑª Ê§Ç¹Ç§È�ÇÒ¹ 
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ¾ÙÅÈÑ¡ Ốì áÊ§ÊÑ¹µ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁÅ¤Å¸ÑÞºØÃÕ 
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ¾¹ÒÃÑµ¹� »Ò¹Á³Õ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ 
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ¨§¡Åº Ố¹·Ã� áÊ§ÍÒÊÀÇÔÃÔÂÐ 
 
4. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂàÍ¡ÊÒÃ 
Ë¹ŒÒ·Õè 1. ¨Ñ´àµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃ 
 2. ÃÑºÅ§·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ 
Dr. Ismail Ali Siad »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
Dr. Jean-Marc Marcel Dautrey ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÃÑ§ÊÃÃÃ¤� äµÃºØµÃ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇ³ÔªÞÒ ¨Ñ¹·Ã�ÍÔ¹·Ã� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇ°ÔµÔÃÑµ¹� ÊÒÃÐ¹ÔµÔ¤Ø³ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
Ms. Seinn Lei Phyu ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÊÁâÀª¹� ¡Ø¹àÊ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÊ§‹Ò ÃØ¨Ô¾§È�ä¾Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇÈÔÇ¾Ã ¼ Ǿ§à·È ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇà¡ÈÃÔ¹·Ã� ÊÔ§Ë�á¡ŒÇ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇ¢ÇÑÞª¹¡ ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ð¡ÒÃ 
   
5. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹ 
Ë¹ŒÒ·Õè 1. ¨Ñ´àµÃÕÂÁãºàÊÃç¨ áÅÐàÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ 
 2. ÃÑºà§Ô¹áÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒà§Ô¹µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÒÃà§Ô¹ 
 3. àºÔ¡-¨‹ÒÂà§Ô¹µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ 
´Ã. ÊØ¹·Ã ¾ÔºÙÅÂ�à¨ÃÔÞÊÔ·¸Ôì »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°ÂÒÁ³±� ¾Â¹µ�ÃÑ¡É� ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇÇÃÃ³Õ à·¾ËÑÊ Ố¹ ³ ÍÂØ¸ÂÒ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇË·ÑÂ·Ô¾Â� ºØÞàÅÕéÂ§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇàÁ¸Ô¹Õ ¹ŒÍÂà¨ÃÔÞ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
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6. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂâÊµ·ÑÈ¹Ù»¡Ã³�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È 
Ë¹ŒÒ·Õè 1.  »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�á¹Ð¹íÒÊ¶Ò¹·Õè¨Ñ´§Ò¹¡Ñº¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁÊÑÁ¹Ò/¨Ñ´·íÒ»‡ÒÂª×èÍ¼ÙŒÃ‹ÇÁ§Ò¹ 
 2.  ̈ Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¼º§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ/ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸�ã¹ÃÙ»áººâ»ÊàµÍÃ� 
 3.  ̈ Ñ´àµÃÕÂÁÍØ»¡Ã³� Œ́Ò¹à·¤â¹âÅÂÕÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ àª‹¹ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� â»Ãà¨¤àµÍÃ� à¤Ã×èÍ§àÊÕÂ§áÅÐ

ºÑ¹·Ö¡ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ 
¹ÒÂÇÔªÑÂ àÈÃÉ°âªµÔ¹Ñ¹·� »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÊØ¸Õ â¦ÉÔµÒÃÑµ¹� ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÊÁâÀª ¡Ø¹àÊ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ¸¹ÊÔ·¸Ôì ÈÃÕÃÑµ¹� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÊØ·¸ÔÃÑµ¹� à¨ÃÔÞÂÔè§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ¸ÕÃÇÔ¹·� á¨‹ÁÇÑÂ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂàÍ¡ÃÒª ¾‹Ç§¢íÒ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ ªÑÂ·Ñµ ªÑÂª¹Ð ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ ÍØ¡Äµ ÊØ¢ÊØ¼ÔÇ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ àÊ¡ÊÃÃ¤� ¢Ñ¹¸�ÄªÑÂ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ ÍÃÃ¶ÇÔ·Â� ÊØ¢ª×è¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ ÊÁªÒÂ ºÃÔÊØ·¸Ôì ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ ¡ÄÉ³� àª×éÍÊØÇÃÃ³ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ ÇÔ·ÇÑÊ ºØÞÁÕ¾Ô·Ñ¡É� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ ÍØ·ÑÂ àÊÒà»ÃÕÂ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ ªÑÂáÊ¹ ÊÇ‹Ò§ÈÃÕ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÊÑ¹µÔâÊÀÒ»ÃÐ ỐÉ°� ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
 
7. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� ¾Ô̧ Õ¡ÒÃ áÅÐµŒÍ¹ÃÑº 
Ë¹ŒÒ·Õè 1.  ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔÞ/¨Ñ´àµÃÕÂÁ»ÃÐÇÑµÔ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²ÔÇÔ¾ÒÉ�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ 
 2. ¨Ñ´¾Ô¸Õà»�´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ 
 3. µŒÍ¹ÃÑºá¢¡·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹ 
 4. Ù́áÅ µŒÍ¹ÃÑºÇÔ·ÂÒ¡Ã ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô¾Ô¾Ò¡É�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁÊÑÁ¹Ò 
 5. ¨Ñ´àµÃÕÂÁÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ ¹éíÒ ×́èÁ ÊíÒËÃÑº¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹ 
´Ã. ÍÀÔªÒµÔ ÍÔ¹·ÃÇÔÈÔÉ°� »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÊÁ¾Å ³ Ê§¢ÅÒ ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÇÃ§¤� ªÔ¹ÇÑ¹·¹Ò¹¹·� ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ¡ÒÞ¨¹ÊÔ·¸Ôì ªÔ¹Ð¼Ò ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
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¹ÒÂ¤íÒà·×Í§ ÅÐÍÍ§¤íÒ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
Mr. Yegar sahaduta Gorbianta ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇ¾ÑªÃÒ¾Ã ¨ÔµÈÃÑ·¸Ò¸ÃÃÁ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇªÒÅÔÊÒ ¾ÃÁ·Í§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ¸¹Ò¡Ã ÊÁÒ¹ÞÒµÔ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÍ¹ØÊÃ³� ¨§»ÃÐ¨ÇºÅÒÀ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇÈÑ¹Ê¹ÕÂ� ÍÃÑÞ¹Ò¤ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
 
8. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÊ¶Ò¹·Õè áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ 
Ë¹ŒÒ·Õè 1. ¨Ñ´àµÃÕÂÁËŒÍ§»ÃÐªØÁãËÞ‹áÅÐËŒÍ§»ÃÐªØÁÂ‹ÍÂãËŒ¾ÃŒÍÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ 
 2. µ¡áµ‹§àµŒ¹·�áÊ´§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ 
¹ÒÂÊÁ¾Å ³ Ê§¢ÅÒ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ¤íÒà·×Í§ ÅÐÍÍ§¤íÒ ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇªŒÍ§·Ô¾Â� ¹ÒÇÔ¡ÒÞ¨¹Ð ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂ¡ÇÔÈ ÊØÃÐ»ÃÐ¾Ñ¹¸� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÀÔÇÑ²¹� ṌÁÒÃÂÒµÃ� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇ³ÔªÂÒ ¨Ñ¹·Ã�ÍÔ¹·Ã� ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
 
9. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ¾ÒË¹Ð 
Ë¹ŒÒ·Õè  1.ºÃÔ¡ÒÃÃ¶ ÃÑº-Ê‹§ ÇÔ·ÂÒ¡Ã ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²ÔáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ãã¹¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ 
¹ÒÂÊÁ¾Å ³ Ê§¢ÅÒ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂá´¹ä· ¹íÒà¾ç§ ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇ»�ÂÐªÒµÔ ¨ÙÊÔ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
 
10. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅ 
Ë¹ŒÒ·Õè 1. Ù́áÅ¤ÇÒÁÊ§ºàÃÕÂºÃŒÍÂã¹ºÃÔàÇ³§Ò¹ 
 2. ¨Ñ´ÃÐºº¨ÃÒ¨ÃáÅÐ·Õè¨Í´Ã¶á¡‹¼Ù‹Ã‹ÇÁ§Ò¹ 
 3. ¨Ñ´àµÃÕÂÁÂÒáÅÐÍØ»¡Ã³� »°Á¾ÂÒºÒÅáÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃá¡‹¼ÙÃ‹ÇÁ§Ò¹ 
¹ÒÂÊÃ³Ð ÍÃØ³ÃÑµ¹� »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇÍØäÃÇÃÃ³ âËà¨ÃÔÞ ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂªÂØµ ¨Ñ¹·ÔÂÐ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÍØ´Ã ¤íÒÊØ·¸Ôì ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
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11. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂµỐ µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å 
Ë¹ŒÒ·Õè   1. µÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ 
        2. ÃÒÂ§Ò¹¼ÅãËŒ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·ÃÒº 
´Ã. ¹¾´Å ¡ÃÃ³Ô¡ÒÃ�      »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹Ò§ÊÒÇÍÃ¾Ô¹·� ·Í§»ÃÐàÊÃÔ°     ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÊÑ¹µÔ âÊÀÒ»ÃÐ ỐÉ°�      ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¹ÒÂÈØÀªÑÂ ÂÍ´á¢¡      ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
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