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 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษายุทธวธิีการยิงประตูของฟุตบอลโลก ป ค.ศ. 2006 และเพือ่ศึกษา
รูปแบบการยงิประตู ชวงเวลาของการไดประตู และจํานวนครั้งของการยิงประตูในการแขงขัน
ฟุตบอลโลก ป ค.ศ. 2006 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง คือ 
แหลงขอมูลทมีฟุตบอลทีเ่ขารอบ 16 ทีมสุดทาย เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลเปนภาพ
บันทึก จากการแขงขันทางแผนดีวีดี และแบบบันทึก การวเิคราะหขอมูลโดยใช การแจกแจงความถี่ 
คารอยละ และคาเฉลีย่  
 

           ผลการศึกษาพบวา 
 1.ยุทธวธิีการยิงประตู แบบเปนประตูมากที่สุด คือยุทธวธิีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม 
จํานวน 16 ครั้ง คิดเปนรอยละ 53.33 และยุทธวธิีการยิงประตู ที่ใชไดผลนอยที่สดุคือยุทธวธิีการยิง
ประตูจากดานขางสนาม จํานวน 14 ครั้ง คิดเปนรอยละ 46.67  
 2.รูปแบบการยิงประตู ที่ใชไดผลมากที่สดุ คือการเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง 
จํานวน 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 20  การเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ จํานวน 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.66 
การทําชิ่ง 1-2 จังหวะ จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.33 
 3.ชวงเวลาของการยิงประต ู คือชวงเวลาครึ่งแรก จํานวน 13 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 43.33 
และมีการยิงประตูในชวง 15 นาทีแรกของการแขงขันมากที่สุด จํานวน 8 ครั้ง คิดเปนรอยละ 26.66 
สวนชวงเวลาครึ่งหลัง จํานวน 14 ครั้ง คดิเปนรอยละ 46.66 และมีการยิงประตูในชวง 15 นาที
สุดทายของการแขงขันมากที่สุด จํานวน 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 20 

 4.จํานวนครั้งของการยิงประตู ทั้งหมด 861 ครั้ง คาเฉลี่ยของการยิงประตตูอเกมการ
แขงขัน 53.80 ครั้ง แบงออกเปนจํานวนการยิงประตู แบบเปนประตู จํานวน 30 ครั้ง คาเฉลี่ยของ

การยิงประตตูอเกมการแขงขัน 1.87 ครั้ง และจํานวนการยิงประตู แบบไมเปนประตู             
จํานวน 831 ครั้ง คาเฉลี่ยของการยิงประตูตอเกมการแขงขัน 51.93 ครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 



FOOTBALL SHOOTING STRATEGY IN WORLD CUP 2006 
IN GERMANY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN  ABSTRACT   
BY 

NOPPORN  AEKSATRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented  in  Partial  Fulfillment  of  the  Requirements 
for  the  Master  of  Education  Degree  in  Physical  Education 

at  Srinakharinwirot  University 
May  2007 



Nopporn  Aeksatra.  (2007).  Football Shooting Strategy in World Cup 2006 in Germany. 
              Master thesis, M.Ed. (Physical Education).  Bangkok: Graduate School,   
              Srinakharinwirot    University.  Advisor Committee: Assoc. Prof. Paiboon    
              Srichaisawat, Mr. Thongchat   Poocharoen. 
 
              This study aimed to investigate football shooting strategy in World Cup 2006 
including shooting pattern, time duration of shooting, and number of shooting.  The subjects 
comprised 16 teams of final round in World Cup 2006 through specific random sampling.  
The instrument for collecting data was digital video disc and coding form.  Then data were 
analyzed and presented by frequency, percentage, and mean. 
              The results revealed as follows: 
              1.  The most successful shooting strategy was middle field shooting (16 times, 
53.33%), and the least one was corner flag shooting (14 times, 46.67%). 
              2.  The most successful pattern was corner flag with lofted pass (6 times, 20%), 
penalty kick (5 times, 16.66%), and square pass (4 times, 13.33%), respectively. 
              3.  Time duration of shooting included during the first half of match (13 times, 
43.33%) and the most shooting was in the first 15 minutes of match (8 times, 26.66%) 
whereas during the second half (14 times, 46.66%) and the most shooting was in the last 
15 minutes of match (6 times, 20.00%). 
              4.  Number of shooting was 861 times (X = 53.80) including 30 times of 
successful (X = 1.87) and number of unsuccessful shooting was 831 (X = 51.93).     
         
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
กีฬาเปนการออกกําลังกายที่มีประโยชนทางดาน รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ซ่ึงจะเปน

ผลดีตอการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข กีฬามีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม การ
เลนกีฬาประเภททีมที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คงจะหนีไมพนกีฬาฟุตบอลซึ่งเปนกีฬาสากลไดรับ
ความนิยมไปทั่วโลกมีการจดัการแขงขันฟุตบอลทุกประเทศแตที่ไดรับความสนใจและนิยมมากที่สุด 
ก็คือ มหกรรมการแขงขันฟุตบอลโลก ซ่ึงจะจัดใหมีการแขงขันทุก 4 ป โดยเริ่มขึ้นที่ประเทศอุรุกวัย 
จัดการแขงขันเปนครั้งที่ 1ในปค.ศ. 1930 จนถึงปจจุบันที่ประเทศเยอรมันเปนเจาภาพ เปนการ
จัดการแขงขันในครั้งที่ 18 ในปค.ศ. 2006 ดังที่ ณัฐ อินทรปาน (2526 : 5) กลาววา กีฬาฟตุบอล
เปนกิจกรรมการออกกําลังกายประเภทหนึ่งที่สงเสริมพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ 
สังคม ไดเปนอยางดี การเลนกฬีาฟุตบอลมีจุดมุงหมายเพื่อความสนุกสนาน เพลดิเพลิน เปนการ
ออกกําลังกายที่ทําใหสุขภาพพลานามัยสมบูรณ อีกทั้งยังเปนกีฬาทีไ่ดรับความแพรหลายทั้งผูเลน
และผูชม ดังจากการกลาวของ ชาญวิทย  ผลชีวิน( 2534 : 1)ที่วากีฬาฟุตบอลเปนกีฬาที่ไดรับความ
นิยมกันอยางแพรหลายในประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากการจัดการแขงขันครั้งสําคัญจะมีผูใหความ
สนใจและเขารวมชมกีฬาฟตุบอลอยางมากมาย ปจจุบันไดมีการจัดการแขงขันฟุตบอลในราการ
ตางๆที่สําคญัของโลกหลายรายการ และประชากรทัว่โลกตางใหความสนใจในชวงการแขงขัน
ฟุตบอลโลก ประชากรหลายรอยลานคน ไดเฝาติดตามการแขงขันกนัอยางใกลชิด ตื่นเตนและรอ
เชียรทีมโปรดของตนอยูตลอดเวลา นับเปนการแขงขนัที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ตื่นตา ตื่นใจ ลุน
ระทึก ดึงดูดใจ เพราะวาแตละประเทศที่ไดผานเขารอบสุดทายจะตองมีผูเลนที่ดีทีสุ่ดของทีมทั้ง
ทางดานความสามารถของรางกาย สติปญญา รวมถึงเทคนิค ทักษะการเลนฟุตบอลที่สมบูรณแบบ
ที่สุดและยังตองมีการเตรียมทีมใหพรอมสําหรับการแขงขันในระดับโลกทั้งการวางแผน การจัดการ
ตองทํากันอยางมืออาชีพมีทีมงานที่พรอมทุกดานเชนผูจัดการทีม สตาฟโคช เจาหนาที่ทีม นัก
กายภาพบําบดั นักโภชนาการ แพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานรวมถึงยุทธวธิีการเลนในแตละนัด
การวางแผนการฝกซอมและแขงขันตองละเอียด ทุกขั้นตอนเพื่อทําใหการแขงขนันั้นออกมาดีที่สุด
ระบบการเลนตางๆผูเลนตองเขาใจอยางถี่ถวน ความสมัพันธกันระหวางผูเลนตองเปนทีมเวิรค รูใจ
การจินตนาการและการสรางสรรคการเลนที่ดี ดังที่ เดชา แจงประสิทธิ์ (2540:1) กลาววา กีฬา
ฟุตบอลเปนกจิกรรมที่สามารถสงเสริมและพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญาและ
สังคมของมนุษยไดเปนอยางดีการเลนฟุตบอลมีจุดมุงหมายเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปนต น 
การออกกําลังกายที่ทําใหรางกายแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 
มีการประสานงานกับผูอ่ืน มีการควบคุมอารมณตนเองไดดีอีกดวย โดยเฉพาะการสรางสรรคการ
เลนเกมรุกที่เรียกวายุทธวธิกีารเลนเกมรกุที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตองมีการฝกซอมกันอยาง
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ดี ดังที่ ชาญวิทย ผลชวีิน(2534:62) มีความเห็นวาการเลนเกมรุกกับการยิงประตู    (Attack 
Scoring) ประตู (Gold) เปนสิ่งที่ทีมฟุตบอลทุกทีมใฝฝนที่จะไดรับกนัทั้งน้ัน เพ่ือจุดมุงหมายอยาง
เดียวกันคือชยัชนะแตการไดประตูน้ันไมใชของงายหรือยากเกินไป หากมีการฝกซอมที่ดีที่ถูกตอง 
และจากความสามารถในการเลนเปนกลุม การเลนเปนทีม การผสมผสานกันอยางดี มีแบบแผน จะ
ทําใหเกมการรุกมีประสิทธภิาพมากขึ้นในการรุกที่เปนศิลปะ มีขั้นตอนและวิธีการตางๆมากมาย  สุ
รพล  เพ่ิมผล (2531 : 53)ไดกลาววากฬีาถือวายุทธวธิใีนการเลนสําคัญมาก การมีอํานาจบังคับลูกมี
ความชํานาญอยางเดียวไมสําเร็จ จึงจะตองรูวิธีการตางๆที่ซับซอน เพ่ือสติอันเลศิ และเอาชนะคู
ตอสู ยุทธวิธกีารเลนเปนสิง่ที่เกิดจากการคิดและความรู เปนความสามารถในการตอบสนองตอสิ่งที่
เกิดขึ้นในสถานการณแขงขัน เปนความสามารถพิเศษและพัฒนาการทางดานความสามารถของ
สติปญญา   ชลัท ภิรมย (2539 : 58 ; อางอิงจาก German Football Association. 1991 : 16) ใน
การเลนฟุตบอลมีจุดมุงหมายหลักคือทําอยางไรจึงจะสามารถเอาชนะฝายตรงขามได น่ันคือทําประตู
ใหไดและปองกันไมใหฝายตนเองเสียประตูเปนการวางแผน ทางยุทธวธิีการเลนทัง้ในการรุกและการ
รับซ่ึงตองอาศัยความสามารถของนักฟุตบอลภายในทีมตนเอง.  

ในฐานะผูวิจัยเคยเปนนักกฬีาฟุตบอลเยาวชนทีมชาตไิทยและมหาวิทยาลัยอาเซยีน ป
2533และเขารวมการแขงขนัฟุตบอลทกุระดับของสมาคมฟุตบอลไดจัดขึ้น ทั้งสมัครเลนและกึ่งอาชีพ 
เคยผานการอบรมผูฝกสอนระดับ บี ไลเซน (“B”Licence) ของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย 
(A.F.C. Asian Football Confederation)เคยผานการเปนผูชวยผูฝกสอนของสโมสรธนาคารกรงุเทพ
,กรุงเทพคริสเตียน ปจจุบันเปนขาราชการของกรุงเทพมหานคร เปนหัวหนาผูฝกสอนกีฬาฟุตบอล
ของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร สํานักวัฒนธรรมกฬีาและการทองเที่ยว ซ่ึงตองการที่พัฒนา
ความรูความสามารถในกีฬาฟุตบอล เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุดในการแขงขันและตองการ
พัฒนาการทางดานสติปญญา วิสัยทศัน ความคิดสรางสรรคของตนเองและผูอ่ืนอยูตลอดเวลา.                            

จะเห็นไดจาก การแขงขันฟุตบอลในรายการตางๆ  โดยเฉพาะการยงิประตูในปจจุบันจะมี
การพัฒนาการเลนไปมากขึน้ เปนระบบมากขึ้น มากกวาความสามารถเฉพาะตัวเพียงอยางเดียว 
รวมทั้งมีความหลากหลายในการเลนมากกวากอน ประสิทธิภาพในการเลนสูงขึ้นมาทั้งทางดาน
สมรรถภาพทางกาย, ความสามารถของผูเลน, การเลนเปนกลุม, ความสัมพันธของทีมรวมไปถึง 
การฝกซอมที่ดี การวางแผน การจัดการที่ดี  มี ความคิดสรางสรรคสิ่งที่สําคัญที่สดุก็คือการนําสิ่งที่
ฝกซอมไปใชในการแขงขันใหถูกตอง ถูกที่ ถูกเวลา ใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุดสําหรับการแขงขัน 
เพ่ือจุดมุงหมายก็คือ ผลสมัฤทธิข์องการยิงประต ู

จากเหตุผลดังที่กลาวมา ผูวจัิยจึงสนใจที่จะศึกษาคนควา ยุทธวธิีการยิงประตูของการ
แขงขันฟุตบอลโลกป ค.ศ.2006 เพราะวาเปนการแขงขนัที่ดีที่สุด การมีทีมที่ดีที่สุด รวมถงึการมีผู
เลนที่มีความสามารถสูงสุดของโลก เขารวมการแขงขนัในครั้งน้ี ซ่ึงจะจัดใหมีขึ้นเพียง 1 ครั้งในรอบ 
4 ป โดยหวังวาจะเปนประโยชนตอวงการกีฬาฟุตบอลของประเทศ ผูฝกสอน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ
กับการกีฬาและเปนแหลงขอมูลในการศกึษาหาความรู คนควาและทําวิจัยตอไป. 
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ความมุงหมายของการวิจัย  
ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี  

1. เพ่ือศึกษายุทธวิธีการยิงประตูของฟตุบอลในการแขงขันฟุตบอลโลกปค.ศ.2006  
2. เพ่ือศึกษารูปแบบการยงิประตู  ชวงเวลาของการไดประตู และจํานวนครั้งของการ     

ยิงประตูในการแขงขันฟุตบอโลก ป ค.ศ.2006 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
เพ่ือทราบถึงยุทธวิธีการยิงประตูของฟตุบอล ในการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 18 ป ค.ศ. 

2006 ณ ประเทศเยอรมนีเปนแบบอยางในการพัฒนาการเลนฟุตบอล และสามารถพัฒนาผูฝกสอน
กีฬาฟุตบอลอยางมีคุณคาเปนประโยชนตอวงการกีฬาฟุตบอลของประเทศตอไป 
                 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย     

        ประชากรที่ใชในการวจัิยครั้งน้ี คือ ทีมที่เขารวมการแขงขันฟุตบอลโลก ปค.ศ.2006 
จํานวนทั้งหมด   32  ประเทศ 32 ทีม 
 

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
        กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง 32 ทีมฟุตบอลที่
เขารอบ 16 ทมีสุดทาย ในการแขงขันฟุตบอลโลก ป ค.ศ.2006 ณ ประเทศ ไดแก ทีมชาติอิตาลี  
ทีมชาติฝรั่งเศส  ทีมชาติเยอรมนี   ทีมชาติโปรตุเกส    ทีมชาติบราซิล    ทีมชาติอังกฤษ    ทีมชาติ
ยูเครน   ทีมชาติอารเจนตินา  ทีมชาติสเปน  ทีมชาติกานา  ทีมชาติสวิตเซอรแลนด  ทีมชาติ
ออสเตรเลีย  ทีมชาติเนเธอรแลนด  ทีมชาติเอกวาดอร  ทีมชาติเม็กซิโก  ทีมชาติสวีเดน. 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
        1. ตัวแปรตน   ไดแก นักกีฬาฟุตบอลในการแขงขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 18 ป ค.ศ.
2006 ณ ประเทศเยอรมนี ตัง้แตรอบ 16 ทีมสุดทายจนถึงรอบชิงชนะเลศิ 
        2. ตัวแปรตาม ไดแก รูปแบบการยงิประตูฟุตบอลของการแขงขันฟุตบอลโลก ครั้งที่
18 ป ค.ศ.2006 ตั้งแตรอบ 16 ทีมสุดทายจนถึงรอบชงิชนะเลศิ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ยุทธวิธี หมายถึง แนวทางการเขาทําประตูของทีมฟุตบอล โดยแบงออกเปน 2 

ยุทธวิธี คือ 1.ยุทธวิธีการเลนเกมรับ 2.ยุทธวธิีการเลนเกมรุก ซ่ึงแตละยุทธวธิีจะมี 3 รูปแบบ ไดแก 
1. รูปแบบการเลนเฉพาะตวั   2.รูปแบบการเลนเปนกลุม    3.รูปแบบการเลนเปนทีม  ซ่ึงนํามา
ประยุกตใชในการแขงขันฟุตบอลอยางเปนระบบ โดยมีผูเลนตั้งแต 2 คนขึ้นไป เพ่ือนํารูปแบบการ
เลนไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

2. ยุทธวิธีการยิงประตูฟุตบอล หมายถึง วิธีการรุกเขาไปยิงประตขูองทีมฟุตบอล
โดยเริ่มจากความสัมพันธของผูเลนในทีมตั้งแต 2 คนขึน้ไป รวมถึงการยิงประตู ณ จุดเตะโทษ
ภายในเวลา 90 นาทีและชวงตอเวลาพเิศษ  โดยแบงยุทธวธิีการยิงประตูฟุตบอลออกเปน 2 แบบ
ดังน้ี 

2.1 ยุทธวธิีการยิงประตูฟุตบอลจากตรงกลางสนาม หมายถึง วิธีการรุกการยิง
ประตูจากตรงกลางของสนาม พ้ืนที่ตั้งแตครึ่งสนามเปนตนไปจนถึงเสนหลัง เชน การสงบอลแบบทํา
ชิ่ง1-2จังหวะ การสงบอลแบบทะลตุามชอง การยิงประตูระยะไกล เปนตน 

 2.2 ยุทธวธิีการยิงประตูฟุตบอลจากดานขางสนาม หมายถึง วิธีการรุกการยิงประตู
จากดานขางของสนาม พ้ืนที่ตั้งแตครึ่งสนามจนถึงเสนหลัง เชน การเปดบอลจากดานขางสนามดวย
ลูกโดง การเตะมุม การเตะฟรีคิก เปนตน     

3. ฟุตบอลโลกปค.ศ. 2006 หมายถึง การแขงขันฟุตบอลที่สหพันธฟุตบอลนานาชาติ
(F.I.F.A) กําหนดใหมีการจัดการแขงขันที่ ประเทศเยอรมัน ในป ค.ศ.2006 โดยการคัดเลือกทีม
ฟุตบอลจากประเทศตางๆแตละทวีป จํานวนทั้งสิ้น32 ทีม เพ่ือเขารวมการแขงขนัในรอบสุดทาย
จํานวน 32 ทีม (32 ประเทศ)  

4. รูปแบบการยิงประตู หมายถึง ยุทธวธิีการรุกเขายงิประตูของทมีฟุตบอล ซ่ึงมีการ
ฝกซอมมาอยางดี โดยมีผูเลนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ทั้งยทุธวธิีการยิงประตูตรงกลางสนามและดานขาง
สนามจากการยิงประตูแบบตางๆ เชนการทําชิ่ง การวิง่ออมหลัง การสงบอลทะลตุามชอง การเปด
บอลจากดานขางสนาม การยิงประตูระยะไกล การใชความสามารถเฉพาะตวัเลีย้งบอลหลบคูตอสู 
การเตะฟรีคิก การเตะมุม การเตะ ณ จุดเตะโทษ การสงบอลแบบหักมุม เปนตน 

         5. ชวงเวลาของการไดประตู หมายถึง การจบเกมรุกดวยยุทธวิธีการยิงประตู
คูแขงขันในเวลาการแขงขันปกติ 90 นาท,ี ชวงตอเวลาพิเศษ 30 นาที 
       6. จํานวนครั้งของการยิงประตู หมายถึง การยิงประตูคูแขงขนัที่ไดประตู และไมได
ประตู เขากรอบ และไมเขากรอบ  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

ตัวแปรตน ตัวแปรตน   ตัวแปรตามตัวแปรตาม  

รูปแบบการยงิประตูฟตุบอลในการแขงขัน
ฟุตบอลโลกครั้งท่ี 18 ป ค.ศ.2006 ณ ประเทศ
เยอรมนี ตั้งแตรอบ 16 ทีมสุดทาย 

นักกีฬาฟตุบอลในการแขงขนัฟุตบอล
โลกครั้งท่ี 18 ป ค.ศ.2006 ณ ประเทศ
เยอรมนี ตั้งแตรอบ 16 ทีมสุดทาย



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

                   
 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 

1.ความรูเกี่ยวกับฟุตบอล 
2.ประวตัิความเปนมาของฟุตบอลโลก 
3.หลักการเลนฟุตบอลและยุทธวิธีการเลนฟุตบอล 
4.การยิงประต ู
5.รูปแบบการยิงประตูฟุตบอล 
6.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

                      
   

 1. ความรูเก่ียวกับฟุตบอล 
การแขงขันฟุตบอลในปจจุบันเปนที่นิยมกันอยางกวางขวางและแพรหลายมาก ในการ

แขงขันฟุตบอลโลกชิงถวยทองจูลรีเมท (ถวยทองคํา) ของนายจูล รีเมท (Jules Rimet) ชาวฝรัง่เศส 
ซ่ึงเปนผูริเริ่มจัดการแขงขันฟุตบอลโลกขึ้นและในทุกๆ 4 ป จะมีการแขงขันชิงชนะเลศิฟุตบอลโลก
(World cup) ซ่ึงก็ทําใหแตละประเทศพยายามฝกปรือฝมือของทีมตนใหยอดเยี่ยมเสมอเพื่อจะไดไป
ชิงชัยในฟตุบอลโลก ผูฝกสอนและผูจัดการทีมฟุตบอลก็มีสวนสําคัญในการทําใหทมีประสบชัยชนะ
และบรรลุเปาหมายตามที่ตัง้ไวการแขงขนัฟุตบอลเริ่มมีการแขงขันกันอยางจริงจัง จึงมีการรวมกลุม
ประเทศจัดการแขงขันในกลุมจนทําใหฟุตบอลแพรหลายและมีกลุมตางๆ เกิดขึ้นไดแก  สหพันธ
ฟุตบอลโลก  สหพันธฟุตบอลโอลิมปก     สหพันธฟุตบอลยุโรป สหพันธฟุตบอลอเมริกาใต เอฟ.
เอ.คัพ และสหพันธฟุตบอลเอเชีย   (ฟุตบอลสกายบุคส:2541:12) 
 

2. ประวัติความเปนมาของฟุตบอลโลก 
ฟุตบอลโลก (World cup) คือการแขงขนัฟุตบอลประเภทอาชีพของชาติตางๆในโลกจะ 

จัดใหมีการแขงขัน 4 ปตอครั้ง การแขงขันไดเริ่มขึ้นเม่ือป พ.ศ.2473 ณ ประเทศอุรุกวัยเปนครั้งแรก 
การแขงขันน้ีจะมีการชิงถวยทองคําจูล รีเมทของนายจูลส รีเมทชาวฝรั่งเศส ซ่ึงเปนผูริเริ่มการ
แขงขันฟุตบอลโลกขึ้น ในการแขงขันครั้งแรกนี้ประเทศอุรุกวัยที่เปนเจาภาพไดชนะประเทศอารเจน
ตินา ไปในที่สดุดวยคะแนน 4 ประตูตอ2 ประตู สหพันธฟุตบอลโลก เปนผูดําเนินการแขงขัน
ฟุตบอลโลก ฟุตบอลโอลิมปกและบริการดําเนินการกิจการฟุตบอลทัว่โลก 
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 ฟุตบอลโกลเดนคัพ เน่ืองจากฟุตบอลโลกไดดําเนินการแขงขันมาตั้งแตปพ.ศ.2473-2525 
แลวมีประเทศที่ชนะเลิศ 6 ประเทศ เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ป ของฟุตบอลโลก(F.I.F.A) 
จึงมีมติใหประเทศอุรุกวยัเปนเจาภาพจัดฟุตบอลโกลเดนสคัพ หรือฟุตบอลถวยทองของโลกขึ้น เพ่ือ
ชิงความเปนสดุยอดของแชมปฟุตบอลโลกทั้งหมด โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่สนามเซ็นเทนแนริดอ กรุง
มอนเตวิเดโอ ซ่ึงเปนเมืองหลวงของประเทศอุรุกวัยเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2523ถึงวันที่ 10 
มกราคม พ.ศ.2524 มีทีมที่เขาแขงขันทั้งหมด 6 ทีม ยกเวนอังกฤษไมสามารถมารวมแขงขันได 
เพราะติดการแขงขันฟุตบอล เอฟ.เอ.คัพ จึงเชิญทีมฮอลแลนดชึ่งเปนรองแชมปโลก 2 สมัยรวมแทน 
ทีมที่แขงขันมีทั้งหมด 6 ทีม ดังน้ี อุรุกวัย อิตาลี ออลแลนด บราซิล เยอรมันตะวันตก อารเจนตนิา
การแขงขนัใชวิธีจัดการแขงขันแบบพบกนัหมด โดยแบงออกเปน 2 สาย สายละ 3 ทีม และคัดเอาที่ 
1 ของแตละสายมาชิงชนะเลิศกัน ซ่ึงผลการแขงขันปรากฏวาอุรุกวัยเจาภาพชนะบราซิล 2ประตู ตอ 
1 ประตู การแขงขันฟุตบอลโกลเดนคัพน้ีเปนการแขงขนัที่ยิ่งใหญที่สดุในวงการฟุตบอลโลก เพราะ
เปนการจัดเอาแชมปโลกทกุสมัยมาชิงชนะเลศิกัน. 

ฟุตบอลโอลิมปก(Olympic Soccer Tournament) เปนการแขงขันระหวางนักฟุตบอล
สมัครเลนในกฬีาโอลิมปก จัดการแขงขันชนะเลศิ 4 ปตอ 1 ครั้ง และเปลี่ยนสถานที่แขงขันไปตาม
ประเทศตางๆ 

สหพันธฟุตบอลยุโรป (U.E.F.A.=Union European Football Association) สหพันธ
ฟุตบอลยุโรปไดดําเนินการแขงขันฟุตบอลระหวางประเทศในยุโรป เชน การแขงขนัฟุตบอลชิง
ชนะเลศิแหงยโุรป (ทีมชาติ) การแขงขันฟุตบอลชิงถวยสโมสรยุโรป (Champion cup)ไมใชทีมชาติ 
คือ ทีมชนะเลศิแตละชาติ การแขงขันฟุตบอลชิงชนะเลศิ เยาวชนแหงยุโรป(อายุไมเกิน 18 ป)การ
แขงขันฟุตบอลระหวางชาตอ่ืินๆในยุโรป 

การแขงขันฟุตบอลชิงชนะเลิศแหงยุโรป นายเฮนรี่ คีรีวาน เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแหง 
ฝรั่งเศสเปนผูริเริ่มเสนอแนะและใหขอคิดเห็นใหมีการแขงขันฟุตบอลชิงชนะเลศิแหงยุโรปขึ้น แต 
ยังไมทันไดจัดการแขงขันทานก็เสียชวีติ จนกระทั่งป พ.ศ.2499 จึงไดเริ่มจัดการแขงขันฟุตบอลชิง 
ชนะเลศิสโมสรยุโรป สถิติการแขงขันฟุตบอลชิงถวยสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (เอฟ.เอ.คัพ) ครั้งที่ 1 
แขงที่เคนมิวตัน ทีมวอนเดอรลอรชนะเลศิ โดยชนะโรยัลเอนจีเนีย 1:0 ทีมแอสตันวิลลาเปนทมีที่
ชนะเลศิฟุตบอล เอฟ เอ คัพ มากที่สุดถึง 7 ครั้ง ในการแขงขันทั้งหมด 94 ครั้ง 

การแขงขันฟุตบอลชิงถวยสโมสรยุโรป (Champion Cup)  การแขงขันฟุตบอลชิงถวย
สโมสรยุโรปเริ่มขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2498 แขงขันแบบเดียวกับฟุตบอลคิงสคัพ (King cup) ของไทยชวง 
1 ป จะมีการแขงขันทุกป. 

 สหพันธฟุตบอลอเมริกาใต (U.S.A.F.A=Union South America Football Association) 
สหพันธฟุตบอลอเมริกาใตไดดําเนินการแขงขันฟุตบอลระหวางชาตปิระเทศตางๆในทวีปอเมริกาใต 
ลักษณะคลายๆกับทวีปยุโรป. 
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การแขงขันฟุตบอลชิงถวยสมาคมฟุตบอลอังกฤษการแขงขันฟุตบอล เอฟ.เอ.คัพ
(F.A.cup) เริ่มตนเม่ือปพ.ศ.2415 ชิงถวยทองคํา 9 กะรัต สูง 19 น้ิว ของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ
ภายใตความคิดของกาม ลอรด คินเนส ซ่ึงถวยเดิมราคา 50 เพนนี สูง 19 น้ิว หนัก 175 ออนซ
นับเปนถวยแรกในป พ.ศ.2452 และในป พ.ศ.2515 ไดสรางถวยใหญมูลคา 20 ปอนดขึ้น แตถูก
ขโมยไปจึงใชถวยทรงเดิมดังกลาวขางตนจนปจจุบัน. 

การแขงขันฟุตบอล เอฟ เอ คัพ เปนการแขงขันฟุตบอลที่ไมจํากัดประเภท คือหมายความ
วาไมจํากัดทั้งฟุตบอลอาชีพหรือสมัครเลน และไมจํากัดวาจะเปนนักฟุตบอลระดบัใดหรือชั้นใดก็ตาม 
โดยสรุปก็คือทีมสโมสรใดตองการเขาแขงขันก็ได. 

สหพันธฟุตบอลแหงเอเชีย(A.F.C)=(Asian Football Confederation) เปนผูจัดการแขงขัน
ฟุตบอลระหวางชาติในเอเชยีเชนในการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ซีเกมส การแขงขันฟุตบอลชิง
ชนะเลศิเอเชยี ชิงชนะเลศิเยาวชนแหงเอเชียตลอดจนการแขงขันฟุตบอลระหวางชาติอ่ืนๆในเอเชีย
ดวย. 

ฟุตบอลสมัยใหมน้ันริเริ่มขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยมีการจัดตั้งสมาคม
ฟุตบอลขึ้นหลังจากนั้นกีฬาฟุตบอลก็เริม่เปนที่แพรหลายไปทัว่โลก จนถึง1904 มีการประชุมที่กรุง
ปารีส โดยมีตัวแทนจากประเทศตางๆคือ เบลเยี่ยม เดนมารก ฝรั่งเศส สเปน ฮอลแลนด สวีเดน 
และสวติเซอรแลนด เขารวมประชุม และตกลงใหมีการจัดตั้ง สหพันธฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟฟา
(F.I.F.A) ขึ้น สวนอังกฤษประเทศตนแบบกลับไมไดเขารวมแขงขันฟุตบอลโอลิมปกในป1928 
เพราะเห็นวานักฟุตบอลจากชาติอ่ืนไมใชนักกีฬาสมัครเลนอยางแทจริง ในสวนของฟฟานั้นก็ไดจัด
ใหมีการแขงขนัฟุตบอลอาชพีขึ้น โดยใชชือ่ถวยรางวลัวา ถวยฟุตบอลโลก(World cup)ซ่ึงตอมา
เปลี่ยนเปนถวยจูลส รีเมท (Jules Rimet Trophy) เพ่ือเปนเกียรติแกประธานฟฟาชาวฝรั่งเศสคน
แรก ผูมีบทบาทสําคัญในการรากฐานใหแกสหพันธฯมีหลายประเทศเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการ
แขงขันครั้งแรกแตในที่สุดอุรุกวัยแชมปโอลิมปกป 1928 ก็ไดรับเลอืกใหเปนเจาภาพ. 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 1 ป ค.ศ. 1930 
อุรุกวัยเปนเจาภาพจัดการแขงขัน ฟุตบอลโลกครั้งน้ีจัดขึ้นที่เมืองมอนเตวิเดโอ มี

สมาชิก 13 ประเทศจาก41 ประเทศของฟฟาเขารวมการแขงขัน ประเทศทางยุโรปสงทีมเขารวม
เพียง 4 ทีม และถูกจัดแยกอยูใน 4 สาย ในบรรดาทีมจากยุโรปมีเพียงยูโกสลาเวียเทานั้นที่ผาน
เขารอบเซม-ิไฟนัลพรอมกับอารเจนตินา อุรุกวัย และอเมริกา สวนในรอบชิงชนะเลิศ คูชิงชนะเลิศ
ไดแกอุรุกวัยและอารเจนตนิา ในการแขงขันนัดชิงชนะเลศิคูชิงตกลงกันไมไดวาจะใชลูกบอลของ 
ใคร จึงตองใชลูกของอารเจนตินาในครึ่งแรกและลูกของอุรุกวัยในครึ่งหลัง ครึ่งแรกอารเจนตินานํา2-
1 แตอุรุกวัยกลับมาชนะ4-2 ในที่สุด. 
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ฟุตบอลโลกครั้งที่ 2 ป ค.ศ.1934 
  อิตาลีไดเปนเจาภาพสําหรับการแขงขันครั้งน้ี ผูเขารวมตองผานรอบคัดเลือกจน

เหลือ 16 ทีม อุรุกวัยไมสงทมีเพราะไมพอใจที่ในปค.ศ.1930 ยุโรปสงทีมเขารวมแขงขันนอย ทาง
อารเจนตินาผูเลนเกงๆถูกชวนใหไปเลนในฟุตบอลอิตาลีลีก จึงเหลือผูเลนที่ความสามารถไมถึงขั้น
ผลการแขงขนั ทีมนอกยุโรปตกรอบแรกหมด อิตาลีตองการเอาชนะจงึเลนแรง โดยเฉพาะกับสเปน
ซ่ึงเอาชนะได2-1 และกรรมการชาวสวิสถกูลงโทษหามทําการตัดสินในเวลาตอมาดวยขอหาลําเอียง
เขาขางอิตาลี สวนในรอบรองชนะเลศิอิตาลีชนะออสเตรเลียซ่ึงเปนทีมที่เตรียมตัวมาดีที่สุด  และ
รอบชิงชนะเลศิก็สามารถพชิิตเชคโกสโลวาเกีย 2-1. 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 3 ค.ศ.1938 
ฝรั่งเศสเปนเจาภาพจัดการแขงขัน เปนครั้งแรกที่ประเทศเจาภาพและแชมปไดรับสิทธิ

ใหเขารวมการแขงขันโดยตองแขงรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลกครั้งน้ีจัดขึ้นในชวงซึ่งมีเคาของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 อารเจนตินาและอุรุกวัยไมเขารวมรวมทั้งอังกฤษซึ่งเพ่ิงจะชนะอิตาลีแชมปเกา 
สวนออสเตรเลียถอนตวัเพราะถูกเยอรมันเขายึดประเทศ รวมแลวมีทีมเขารวมการแขงขันทั้งหมด 
16 ทีม การถอนตัวของออสเตรเลีย(เพราะนักฟุตบอลเยอรมันถูกจับตวัไป)ทําใหสวีเดนผานรอบแรก
โดยไมตองแขงและชนะควิบา8-0 ในรอบสอง ลอยลําเขาไปแขงในรอบรองชนะเลศิ บราซิลเปน
คูแขงอันตรายของทีมจากยูโรปเพราะมีศูนยหนาที่ดีคอื เอโอนิดัส เจาของฉายา เพชรดํา ผูยิงประตู
ได 4 ลูก ทําใหชนะโปแลนด6-5 แตในรอบรองชนะเลศิบราซิลเกบ็ตวัเขาไวเพราะคดิวาจะชนะอิตาลี
ไดโดยงาย แตกลบัแพไป 2-1 จอมโหดอิตาลีซ่ึงนําโดยจิอู เซปเป เมอัสซา ชนะฮังการี 4-2 ในรอบ
ชิงชนะเลศิ สามารถรักษาแชมปฟุตบอลโลกไดอีกครั้ง. 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 4 ป ค.ศ.1950 
บราซิลเปนเจาภาพจดัการแขงขัน บราซลิสรางสนามแขงขันขนาดใหญขึ้นใหมสําหรับ

งานนี้โดยเฉพาะจุคนดูได 200,000 คน ตัง้อยูขางแมนํ้ามารากานาในริโอ ประเทศในเครือจักรภพ
อังกฤษ เขารวมการแขงขนั แตมีเพียงอังกฤษและสกอ็ตแลนดเทานั้นที่ผานการคัดเลือกไปเลนรอบ
แรก แตสก็อตแลนดถอนตัวในภายหลัง ในที่สุดจึงเหลือทีมที่ผานไปเลนรอบแรก 14 ทีม อิตาลตีอง
ปองกันที่สูญเสียผูเลนระดับชาติไป 8 คน เพราะอุบัติเหตุเครื่องบินตกในป ค.ศ.1949. 

ฟุตบอลโลกครั้งน้ีนับเปนครั้งแรกที่ไมมีการแขงขันนัดชิงชนะเลศิ  จากการแบงกลุม
เปน 4 สาย ไดผูชนะเลศิในแตละสายคือ บราซิล สเปน และอุรุกวัย โดยอุรุกวัยชนะโบลิเวีย8-0 กอน
จะเขารอบรองชนะเลศิทั้ง 4 ทีมตองแขงแบบพบกันหมดเพื่อใหไดผูชนะเลศิ. 

อังกฤษอยูในสภาพแย การแขงขันนัดที่สองแพอเมริกา1-0 สรางความตกตะลงึครั้ง
ใหญใหกับวงการฟุตบอลโลกและบราซลิก็ไดเปนตวัเก็งขึ้นมา การแขงขันนัดสุดทายในกลุม 4 ทีม
สุดทาย ถือเปนนัดชิงชนะเลิศเพราะบราซิล ได 4 คะแนน และอุรุกวยัได 3 คะแนน ผูชนะจะได
ตําแหนงชนะเลิศ. 
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บราซิลเปนตอ10-1 และถาชนะผูเลนจะไดโบนัสกอนใหญราวคนละ 40,000-ดอลลาร
สหรัฐฯในการแขงขันนัดสุดทายที่สนามมารากานา บราซิลซ่ึงตองการเพียงแคเสมอก็ไดแชมปแลว
นําไปในชวงแรกของครึ่งหลัง แตตอมาอุรุกวัยยิงได 5-2 ลูก และชนะไปทามกลางความผิดหวังของ
คนดูที่มากเปนประวตัิการณกวา205,000-คน แตทุกคนก็ปรบมือใหกับผูชนะดวยน้ําใจนักกีฬา. 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 5 ปค.ศ.1954 
สวิตเซอรแลนดเปนเจาภาพจัดการแขงขัน มีการทําประตูไดมากมาย ทีมที่ผานรอบ

คัดเลือกมา 16 ทีม จะมีการคัดทีมเต็ง 2 ทีมจากแตละสายใน 4 สาย เพ่ือที่จะแขงแบบแพคัดออก
ฮังการีเปนทีมเดนมาก ยิงประตูได 17 ประตูจากการแขง 2 นัด นอกจากนี้ยังมีนัดทําประตสููงสุดใน
ประวตัิศาสตรการแขงขันฟุตบอลโลก น่ันคือ ออสเตรเลียยิงได 7 ประตู และสวติเซอรแลนดยิงได 5 
ประตู. 

ในรอบกอนรองชนะเลิศ ฮังการีเอาชนะบราซิล 4-2 ตอมาชนะอุรุกวัย 4-2 หลังการตอ
เวลาในรอบรองชนะเลิศ สวนในรอบชิงชนะเลศิ ฮังการีม่ันใจวาจะเอาชนะเยอรมันตะวันตกและ
นําไปกอน2-0หลังการแขงขนัเพียง 8 นาที แตเยอรมันตะวันตกรุกกลับและเอาชนะไป 3-2 จากน้ัน
ฮังการีก็ไมเคยไดเขาถวยชนะเลศิอีกเลย 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 6 ป ค.ศ.1958 
สวีเดนเปนเจาภาพจัดการแขงขัน แชมปเปยน 2 สมัยทั้งอุรกวัยและอิตาลไีมผานรอบ

คัดเลือกมาแขงขันที่สวเีดนในป 1958 สหภาพโซเวียตเองเขาแขงขันครั้งน้ีเปนครั้งแรกและสามารถ
เขาไปเลนถึงในรอบกอนรองชนะเลศิ ดานทีมอังกฤษเสียผูเลนไปหลายคนเนื่องจากเครื่องบินทีท่ีม
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด โดยสารตกที่มิวนิกกอนหนาการแขงขันเพียง 3 เดือนและนับเปนครั้งแรก
เชนกันที่มีการถายทอดการแขงขันไปยังประเทศตางๆ. 

บรรดาทีมที่เขาแขงขันใน 4 สายนั้น มีเพียง 8 ทีมที่เขาแขงรอบแพคัดออกจนที่สุด
เหลือทีมเจาภาพคือ สวีเดน และบราซิลเปนคูชิงชนะเลิศ บราซลิชนะฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลศิมา 
5-2 แตจุสต ฟองแตน ของฝรั่งเศสทําสถติิยิงได 13 ประตู. 

สวนสวเีดนไดดีมากทั้งในรอบรองและรอบชิงชนะเลศิแตก็ยังบราซิล 5-2 ฟุตบอลโลก
ครั้งน้ีเปเลซ่ึงอายุเพียง 17 ป โดดเดนขึ้นมาในรอบชิงชนะเลศิเขายิงได 2 ประตู ประตูแรกนั้นเขารับ
ลูกดวยหนาอกขณะหันหลังใหประตู แลวปลอยลูกลงบนหลังเทา หมุนตัวและเดาะลูกขามหัวคูตอสู 
จากนั้นวิ่งออมไปยิงลูกเขาประตูสวีเดน วิธีการเลนและสรางความสนุกสนานในการแขงขันของ
บราซิลทําใหประทับคนดูทัว่ทั้งโลก. 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 7 ปค.ศ.1962 
ชิลีไดรับเลือกใหเปนเจาภาพการแขงขันฟุตบอลโลก 1962 เพราะความสงสาร 

เน่ืองจากเกิดแผนดินไหวในชิลีในป 1960 ผูคนลมตายและทรัพยสนิเสียหายเปนอันมากมีการสราง
สนามใหมขึ้น 2 แหง แตการจัดการแขงขันไมดีนักหลังจากที่นักหนังสือพิมพอิตาเลียน
วิพากษวิจารณชิลีไปแลวการแขงขันระหวางชิลีกบัอิตาลีก็เกิดความวุนวาย เรียกวา ศึกซานดิอาโก 
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ผูเลนชาวอิตาลีถูกตอยจมูกหักไป 1 ราย อีก 2 รายถูกไลออกจากการแขงขันและกรรมการถูก
วิจารณวาทําหนาที่ ชิลีชนะ 2-0 ไดตําแหนงที่ 3 ไปครองจนได. 

เปเลบาดเจ็บหลังการแขงขนัเพียงนัดเดียว จึงไมไดเขาแขงในนัดอ่ืนอีกแตปกของ
บราซิล การินชา เลนไดดีมากและกลายเปนขวัญกําลังใจของทีมแทนและแลวก็ไมมีใครเอาชนะ
บราซิลได เชคโกสโลเกียผานดานตางๆ จนมาเลนในนดัชงชนะเลศิ แตก็มาแพบราซิล 3-1 และ
บราซิลไดครองถวยอีกครั้ง 

 
ฟุตบอลโลกครั้งที่ 8 ปค.ศ.1966 

อังกฤษเปนเจาภาพจัดการแขงขัน นับเปนการแขงขันที่ยิ่งใหญที่สุดและดีที่สุดดวย
การคัดเลือกใชวิธเีดิม คือคัด 8 ทีมจาก 4 สาย บราซิลตกรอบไปอยางนาอัศจรรย เปเล อดลงแขง
อีกหลังจากถูกผูเลนบลักาเรีย เลนผิดกตกิาและถูกผูเลนของโปรตุเกสกําจัด อิตาลีก็ตกรอบดวยโดย
แพเกาหลีเหนือ 0-1 สรางตื่นตะลึงไมแพเม่ือคราวอังกฤษแพในป1950. 

ในรอบกอนรองชนะเลิศ เกาหลีเหนือยังสรางความตื่นตะลึงดวยการนาํโปรตุเกส 3-0 
แตยูเซบิโอ ดาวรุงดวงใหมของการแขงขันครั้งน้ียิงตามไปได 4 ประตู ทําใหโปรตเุกสชนะ5-3 ใน
รอบน้ีเชนกัน คูของอารเจนตินากับอังกฤษมีเหตุการณที่นาพูดถึง คือ หัวหนาทีมอารเจนตินา อันโต
นิโอ รัตติน ถูกไลออกจากการแขงขัน โดยตํารวจตองใชเวลา 8 นาทีในการเชิญเขาออกไป. 

การแขงขันรอบรองชนะเลศิระหวางอังกฤษและโปรตุเกสเปนที่นัดทีต่องบันทึกอีกนัด
หน่ึง บอบบี้ ชารลตัน ยิงประตูใหอังกฤษทั้ง 2 ประตู และไดรับเสยีงปรบมือจากชาวโปรตเุกสเอง
ดวยคูอังกฤษกับเยอรมันตะวันตกตองตอเวลาและประตูที่เฮอรสยิงใหอังกฤษนําเปนที่ถกเถยีงกัน
เยอรมนีอางวาลูกบอลไมขามเสนประตู แตเฮอรสก็ยิงไดอีก 1 ประตู เปนผูเลนคนเดียวที่ทํา
แฮตทริกไดในการแขงชิงชนะเลศิ. 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 9 ปค.ศ.1970 
เม็กซิโกไดรับคัดเลือกใหเปนเจาภาพ เพราะอารเจนตินากําลังมีปญหาดานเศรษฐกิจ 

และอารเจนตนิาแพในรอบคัดเลือกดวย เกาหลีเหนือถกูตัดสิทธิเ์พราะไมยอมเลนกับอิสราเอล
นอกจากนี้การแขงคัดเลือกระหวางฮอนดูรัสกับเอลซัลวาดอรทําใหสองประเทศกลายเปนศตัรูกันและ
ตองสังเวยชวีติถึง 3,000 คน 

ประเทศทางยโุรปกังวลเรื่องความรอนและลักษณะภูมิประเทศของเม็กซิโก กันมากแต
ทุกคนก็ตองจดจําการแขงในรอบสุดทายของป 1970 ไปอีกนาน เปนปที่อังกฤษซึ่งเปนผูครองถวย
ฟุตบอลโลกและบราซลิโดงดังที่สุด ในรอบแรกเปนการปะทะกันระหวางเปเล กบับอบบี้ มัวร ตวัสกัด
ที่ดีที่สุดในโลก นองจากนี้กอรดอน แบงคส ประตูของอังกฤษยังดังไปทั่วโลกดวยการรักษาประตู
จากการยิงของเปเล แตเม่ือจบการแขงขนับราซิลชนะไป 1-0 การแขงขันนัดอ่ืนๆก็ยอดเยี่ยมไมนอย
แตโดยสรุปแลวเปเลเดนทีสุ่ดในรอบชิงชนะเลศิเขายงิประตูไดดวย และเพื่อนรวมทีม แจซิลโฮ ทํา
สถิติยิงประตูไดทุกนัด. 
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ฟุตบอลโลกครั้งที่ 10 ปค.ศ. 1974 
เยอรมันตะวันตกเปนเจาภาพจัดการแขงขัน มีการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด 

เน่ืองจากโอลิมปกเกมสเม่ือ 2 ปกอนเกิดเหตุรายสังหารหมูนักกรีฑาอิสราเอล 11 คน ระบบกา
คัดเลือก โดยอาศัยที่ตั้งทางภูมิศาสตรในปน้ีทําใหประเทศยุโรปหลายประเทศที่มีทีมดีไมผาน
เขารอบ สวนทีมฝเทาออนไดเขามาหลายทีม เชน อิสราเอล ไฮติ และแซร. 

เยอรมนีเจาภาพและฮอลแลนดเปน 2 ทมีที่เดนที่สุดในการแขงขันเพราะมีผูเลนดัง 
ฟรานซ แบคเคนเบาเออร และโยฮัน ครัฟฟ นอกจากนี้เยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกกไ็ด
แขงกันเปนครั้งแรก เยอรมันตะวันออกชนะไป 1-0. 

โครงสรางใหมของการแขงขันทําให 8 ทมีสุดทายที่เขารอบถูกแบงเปน 2 สาย ผูชนะ
ในแตละสายจะพบกันในนัดชิงชนะเลศิ ฮอลแลนดเปนทีมเต็ง แตในนัดชิงชนะเลศิกลับปลอยให
เยอรมันตะวันตกตตีื้นและยงินําไปในที่สดุ 2-1 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 11 ป ค.ศ. 1978 
เปนครั้งแรกทีมี่ประเทศเขาคัดเลือกเกิน 100 ประเทศ และครั้งน้ีอารเจนตินาไดรับ

เลือกเปนเจาภาพเปนครั้งแรกดวยทามกลางไมพอใจของหลายประเทศเพราะอารเจนตินามีรัฐบาล
ทหารเผด็จการ การแขงขันจึงเกิดความตงึเครียดตลอดเวลา. 

คูชิงระหวางอารเจนตินาและฮอลแลนดเลนกันดุเดือด ตื่นเตน ร็อบ เรนเชนบริงคยงิ
เสมอออลแลนด 1-1 ในนาทีสุดทาย เม่ือตอเวลาอารเจนตินาทําไดอีก 2 ประตู จึงชนะไปในที่สดุ 
มาริโอ  เคมเพส ของอารเจนตินายิงได 2 ประตูในนัดชิงชนะเลศินี้และเปนผูยิงประตูไดมากที่สดุของ
การแขงขันทั้งหมด คือ 6 ประตู. 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 12 ป ค.ศ.1982 
สเปนเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทายในป 1982 แทนที่จะมี 16 ทีม 

เปลี่ยนเปน 24 ทีม รอบแรกจึงตองแบงเปน 6 สาย สายละ 4 ทีมและในรอบสอง แบงเปน 4 สาย 
สายละ 3 ทมี ผูชนะในแตละสายจะไดเขาเลนรอบกอนรองชนะเลิศ ผลการจัดการแบงสายเชนน้ีทํา
ใหอังกฤษตองตกรอบทั้งทีช่นะ 3 และเสมอ 2 นัด ในขณะที่เยอรมันตะวันตกไดเขาชิง แมจะแพอัลจี
เรีย 2-1 คูสุดทายของรอบแรกระหวางเยอรมันตะวันตกกับออสเตรียก็เกิดปญหาเชนกัน ถาเยอรมัน
ชนะทั้งคูจะเขารอบ และ อัลจีเรียตองตกรอบ ซ่ึงผลปรากฏวาเยอรมนีชนะ 1-0 จึงมีการประทวง
คัดคานเกิดขึน้ คูวุนๆอีกคูหน่ึงคือ เยอรมันตะวันตกกบัฝรั่งเศส ในรอบกอนรองชนะเลศิ ผูรักษา
ประตูของเยอรมันตะวันตกปะทะกบักองหนาของฝรั่งเศสแลวไมถูกลงโทษ เยอรมันซ่ึงแพอยู 3-1 ตี
เสมอไดและชนะดวยลูกโทษในที่สุด. 

อิตาลีเลนไดดีมาก โดยเฉพาะกับบราซลิในรอบสอง และคนทีว่างตัวเปนกลางก็รูสกึ
โลงใจ ที่อิตาลีสามารถเอาชนะเยอรมันตะวันตกไป 3-1 ในรอบชิงชนะเลศิ. 
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ฟุตบอลโลกครั้งที่ 13 ป ค.ศ.1986 
เม็กซิโกไดเปนเจาภาพโคลัมเบียซ่ึงถอนตัวไป นับเปนประเทศแรกทีไ่ดเปนเจาภาพ

ซํ้ากัน 2 ครั้ง อยางไรก็ดีเกิดแผนดินไหวในเม็กซิโกเม่ือเดือนกันยายน 1985 ทําใหระบบสื่อสาร
เสียหาย จนถึงเวลาแขงขันก็ยังแกไขไมไดเรียบรอยนัก มีการเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกใหมโดยเลือก 2 
ทีมแรกของแตละสายทั้ง 6 สาย และ 4 ทีมจากทีมที่ไดที่3 ในแตละสาย และมีคะแนนดทีี่สุด รวม
เปน 16 ทีม เพ่ือมาแขงแบบแพคัดออก. 

ฟุตบอลโลกครั้งน้ีก็มีการตัดสินพลาดดวยเหมือนกัน ที่แยที่สุดคือกรณี ดีเอโก มาราโด
นา ใชมือปดลูกเขาประตูอังกฤษ แตเขากย็ังเปนผูเลนทีดี่ที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งน้ีอยู ประตูทีเ่ขายิง
ไดอีก 4 ประตูน้ัน มีถึง 3 ลูกที่สวยงามมาก สวนการแขงขันนัดที่ดีที่สุดคือ คูฝรั่งเศสกับบราซลิ ซ่ึง
ฝรั่งเศสชนะ แตไปแพคูปรับเกาเยอรมันตะวันตกในรอบรองชนะเลศิ อารเจนตินาเอาชนะเยอรมัน
อดีตแชมปได 3-2 ในรอบชงิชนะเลศิ. 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 14 ป ค.ศ.1990 
อิตาลีเปนเจาภาพจัดการแขงขัน อิตาลีเปนประเทศที่ 2 ที่ไดเปนเจาภาพซ้ําเปนครั้ง 

ที่ 2 แมอิตาลีจะพยายามที่สุดแลว แตก็สรางความผิดหวัง ไมมีทีมเดนๆมาเลน และสวนใหญเปนผู
เลนที่ใชกําลังมากกวาสติปญญา จึงใบแดงใหออกจากการแขงขันถึง 16 คน โดยครึ่งหน่ึงเปนผูเลนที่
กับอารเจนตนิา ที่ทีมแคเมอรูนเสียผูเลนถูกไลออกจากสนาม 2 คน แตก็ยังเอาชนะแชมป
อารเจนตินาได 1-0 แคเมอรูนไดเขาไปเลนในรอบกอนรองชนะเลิศ เปนทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ได
ไปเลนในรอบสุดทาย 

คูที่เลนไดดีทีสุ่ดคือ คูเยอรมันตะวันตกกบัอังกฤษในรอบรองชนะเลศิ ซ่ึงเยอรมันชนะ
ไดดวยการยิงลูกที่จุดโทษ อีกคูในรอบเดียวกัน อารเจนตินาเอาชนะอิตาลีไปดวยวิธีเดียวกัน โดยที่
อารเจนตินาเสียผูเลนจากการทําฟาลวเสยีลูกโทษใหกบัทีมเยอรมันในชวงเวลาการแขงขันปกตแิพ
เยอรมันตะวันตก 0-1 และเสียผูเลนใหออกจากการแขงขัน 2 คนในรอบชิงชนะเลิศเปนครั้งแรก 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 15 ป ค.ศ.1994 
สหรัฐอเมริกาเปนเจาภาพจัดการแขงขัน มีทีมเขาแขงขนั 24 ทีม ในการแขงขันครัง้น้ี

เกิดโศกนาฏกรรมกับนักเตะโคลัมเบียคือ อันเดรส เอสโคบาร ผูเลนกองหลังวัย 27 ป เม่ือทําพลาด
สกัดเขาประตตูัวเอง ในการแขงขันกับเจาภาพสหรัฐอเมริกาในครึ่งแรกและบินกลบักอนเพ่ือน ถูก
มือปนสังหารโหดและผูสังหารไดตะโกนกอนยิงวา น่ีคือผลตอบแทนแหงการทําเขาประตตูัวเอง 
ฟุตบอลครั้งน้ียังอาศัยลูกโทษตัดสินหาแชมปและคูชิงชนะเลศิตางเปนแชมปมากอนแลว 3 ครั้ง
เทากัน คือ บราซิลกับอิตาลี และเต็ง1 บราซิลก็เปนผูชนะควาแชมปโลกเปนสมยัที่ 4 เปนชาติแรก
หลังจากในเวลาปกติเสมอ 0-0 และตอเวลาพิเศษ ก็ไมสามารถทําอะไรกันไดตองตดัสินดวยการยิง
จุดโทษผลปรากฏวา บราซลิชนะอิตาลี 3-2 ประต ู
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ฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 ป ค.ศ. 1998 
ฝรั่งเศสเปนเจาภาพจัดการแขงขันทีมที่เขารวมการแขงขันรอบสุดทายมี 32 ทีม คูที่

สรางสีสันในการแขงขันในครั้งน้ีคือรอบสองของการแขงขันระหวางทมีอังกฤษกับทมีอารเจนตินา คือ
การโดนใบแดงของ เดวิด เบ็คแคม นักเตะทีมอังกฤษเปนจุดเปลี่ยนของการแขงขันนัดนี้ทําให 
แพอารเจนตินา และทีมฝรัง่เศสเจาภาพก็ไดแชมปโลกโดยการเอาชนะทีมชาติบราซิลในรอบชงิ
ชนะเลศิไดอยางสวยงาม 3-0 โดยได 2 ลูก จากซีเนดีน ซีดานและมานูเอล เปอตี อีก 1 ประตูเปน
การสรางประวัตศิาสตรใหแกประเทศฝรั่งเศสเปนครั้งแรกอีกดวย 

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 17 ปค.ศ.2002 
ญ่ีปุนกับเกาหลีใตรวมกันจัดการแขงขันในเอเชียเปนครั้งแรก สรางประวตัิศาสตรใหม

ใหกับการแขงขันฟุตบอลโลกโดยมีทีมเขารวมการแขงขนัทั้งหมด 32 ทีม และทีมที่เคยไดแชมปโลก
อยางฝรั่งเศสและทีมอารเจนตินายังตองตกรอบแรกอีก แตทีมที่เขารอบจากเอเชียอยางญี่ปุนกับทีม
เกาหลีใตกับสรางปรากฏการณใหมโดยการพาทีมเขาถงึรอบ 16 ทีมสุดทายคือทีมชาติญ่ีปุนและพา
ทีมเขารอบรองชนะเลศิไดอยางเกาหลีใตแตก็แพใหกับทีมชาติเยอรมันไป0-1 ในรอบชิงชนะเลศิ
บราซิลก็สามารถควาแชมปโลกเปนสมยัที่ 5 ไดสําเร็จโดยการเอาชนะทีมชาติเยอรมันไป 2-0 จาก
การยิงของ โรนัลโด ศูนยหนาทีมชาติบราซิลที่เพ่ิงหายจากการบาดเจ็บและกลับมาลงเลนในฟตุบอล
โลกไดอยางปาฎิหารย รวมทั้งยังเปนดาวซัลโวโดยยิงไดทั้งหมด 8 ประตู                                                      
 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 18 ป ค.ศ.2006 

ประเทศเยอรมนีเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันในครัง้น้ี โดยมีประธานจัดการ
แขงขันฟุตบอลโลกของประเทศเจาภาพทีมี่ความสามารถในการจัดการแขงขันไดอยางดีมาก เปนที่
เชื่อถือของผูคนทั่วโลกคือ ฟรานซ  เบ็คเคนเบาเออร ประธานจัดการแขงขันฟุตบอลโลก อดีตผูเลน
และผูจัดการทีมชาติทีเ่ปนแชมปฟุตบอลโลกมากอนหนานั้น ในการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 10 ป
ค.ศ.1974 และการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งที่14 ป ค.ศ.1990 สําหรับในการแขงขันครั้งที่ 18 ป ค.ศ.
2006  ทีมเจาภาพเยอรมนีก็มีอดีตนักฟุตบอลทีมชาตชิื่อดังซ่ึงเปนผูเลนที่ไดแชมปฟุตบอลโลก ครั้ง
ที่ 14ไดกลับมาเปนผูจัดการทีมชาติไดแกเจอรเกนส  คลิ้นนมันส สามารถสรางผลงานไดอันดับที่ 3 
และ สรางทีมฟุตบอลโดยยดึหลักความสมดุลของทีมเปนหลักผสมผสานระหวางผูเลนชุดเดิมกบัผู
เลนดาวรุงใหมมากมายที่สําคัญ ไดมีการนําเอาวิทยาศาสตรการกีฬาเขามาชวย สาํหรับแชมปเกา
บราซิลในการแขงขันครั้งน้ีไมประสบความสําเร็จ เน่ืองจากใชยึดหลกัใชผูเลนเดิมเปนสวนใหญและ
ประกอบกับสภาพการเตรียมทีมใชเวลานอย มีผูเลนที่อยูในสภาพความฟตไมเพียงพอกับการ
แขงขันในระดบัโลก ฟอรมการเลนจึงไมสามารถถึงจุดสูงสุดในระยะเวลาจํากัดไดทัน จึงตกรอบกอน
รองชนะเลิศ(รอบ 8 ทีมสุดทาย)โดยแพใหกับทีมชาตฝิรัง่เศส(0:1)โดยไดประตูชัยจาก เธียรร่ี อองรี
และเปนทวัรนาเมนตที่ทีมชาติฝรั่งเศสสรางผลงานไดอยางดีเยี่ยมสามารถผานเขาไปถึงรอบชิง
ชนะเลศิ โดยรอบรองชนะเลิศชนะทีมชาติโปรตุเกส ผานเขาไปชิงชนะเลศิกับทีมชาติอิตาลีที่ชนะทีม
ชาติเยอรมนีเจาภาพในชวงทดเวลาบาดเจ็บ(2:0) เปนรอบชิงชนะเลศิที่ไมสามารถยิงประตูกันได
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ในชวงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาหลังไดมีเหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดเกิดขึ้นเม่ือซีเนดีน ซีดาน
เขาทํารายรางกายของผูเลนทีมชาติอิตาลี(มาโกร มาเตรัชซ่ี)โดยใชศรษีะโขกไปที่ทองของผูเลน
อิตาลีและโดนใบแดงไลออกจากการแขงขันทําใหจบชวีติการเลนทีมชาติของซีเนดีน ซีดานไปอยาง
นาเสียดายและผลการแขงขนัปรากฏวาทมีชาติอิตาลชีนะดวยการยิงประตูดวยการเตะลูกโทษ
(5:4)ไดแชมปโลกไปครอง สวนผูเลนทรงคุณคาประจําทัวรนาเมนตไดแกซีเนดีน ซีดานและผูเลน
ยอดเยี่ยมของโลกไดแกฟาบิโอ คันนาวาโร กองหลังทีมชาติอิตาลี ดาวซัลโวประจําทัวรนาเมนต
ไดแกมิโลสลาฟ โคลเซ ทีมชาติเยอรมนซ่ึีงทําประตูได 5 ประต ู

 
โปรแกรมการแขงขันฟุตบอลโลก ป ค.ศ.2006 ณ ประเทศเยอรมน ี
คูที่        วัน/เดือน/ป            ระหวาง                       สถานที่   เวลา 
1            9/6/2006        เยอรมนี-คอสตริกา               มิวนิค  18.00 
2            9/6/2006        โปแลนด-เอกวาดอร             เกลเซนเคียเชน     21.00 
3           10/6/2006        อังกฤษ-ปารากวัย  แฟรงเฟริ์ต          15.00 
4           10/6/2006        ตรินิแดดโตเบโก-สวีเดน        ดอรทมุนด          18.00 
5           10/6/2006        อารเจนตินา-ไอเวอรี่โคสต      ฮัมบูรก              21.00 
6           11/6/2006        เซอรเบีย-เนเธอรแลนด  ไลปซิก              15.00 
7           11/6/2006        เม็กซิโก-อิหราน                  เนิรนแบรก          18.00   
8           11/6/2006 แองโกลา-โปรตุเกส             โคโลญจน           21.00 
9           12/6/2006         อิตาลี-กานา                      ฮันโนเวอร 15.00 
10          12/6/2006        สหรัฐอเมริกา-สาธารณรัฐเช็ก  เกลเซนเคียรเชน  18.00 
11          12/6/2006    ออสเตรเลีย-ญ่ีปุน                ไกเซอรสเลาเทริ์น 15.00 
12          13/6/2006        บราซิล-โครเอเชีย                 เบอรลิน            21.00 
13          13/6/2006        ฝรั่งเศส-สวิสเซอรแลนด         สตุตการท          18.00 
14          13/6/2006        เกาหลีใต-โตโก                    แฟรงคเฟริต       21.00 
15          14/6/2006        สเปน-ยูเครน                      ไลปซิก              15.00 
16          14/6/2006        ตูนิเซีย-ซาอุดิอาระเบีย          มิวนิค                18.00 
17          14/6/2006        เยอรมนี-โปแลนด                ดอรทมุม             21.00 
18          15/6/2006        เอกวาดอร-คอสตาริกา          ฮัมบูรก               15.00 
19          15/6/2006        อังกฤษ-ตรินิแดดโตเบโก       เนิรนแบรก           18.00 
20          15/6/2006        สวีเดน-ปารากวัย                เบอรลิน               21.00 
21          16/6/2006        อารเจนตินา-เซอรเบียฯ         เกลเซนเคียเชน     15.00 
22          16/6/2006        ฮอลแลนด-ไอเวอรี่โคสต        สตุตการท            18.00 
23          16/6/2006        เม็กซิโก-แองโกลา               ฮันโนเวอร            21.00 
24          17/6/2006        โปรตุเกส-อิหราน                 แฟรงเฟรต           15.00 
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คูที่        วัน/เดือน/ป         ระหวาง                     สถานที่                     เวลา 
25         17/6/2006          อิตาลี-สหรัฐ               ไกเซอรสเลาเทิรน        18.00 
26         17/6/2006          สาธารณรัฐเช็ก-กานา    โคโลญจน                  21.00 
27         18/6/2006          บราซิล-ออสเตรเลีย      มิวนิค                       15.00 
28         18/6/2006          ญ่ีปุน-โครเอเชีย          เนิรนแบรก                 18.00 
29         18/6/2006          ฝรั่งเศส-เกาหลีใต        ไลปซิก                      21.00 
30         19/6/2006          โตโก-สวิสเซอรแลนด    ดอรทมุนด                 15.00 
31         19/6/2006          สเปน-ตูนิเซีย             สตุตการท                  18.00 
32         19/6/2006          ซาอุดิอาระเบีย-ยูเครน  ฮัมบูรก                      21.00 
33         20/6/2006          เอกวาดอร-เยอรมนี      เบอรลิน                     16.00 
34         20/6/2006         คอสตาริกา-โปแลนด     ฮันโนเวอร                   16.00 
35         20/6/2006         สวีเดน-อังกฤษ             โคโลญจน                   21.00 
36         20/6/2006         ปารากวัย-ตรินิแดดโตเบโก ไกเซอรสเลาเทิรน      21.00 
37         21/6/2006         ฮอลแลนด-อารเจนตินา     แฟรงเฟรต               16.00 
38         21/6/2006         ไอเวอรี่โคส-เซอรเบียฯ     มิวนิค                      16.00 
39         21/6/2006         โปรตุเกส-เม็กซิโก           เกลเซนเคียเชน          21.00 
40         21/6/2006         อิหราน-แองโกลา            ไลปซิก                    21.00 
41         22/6/2006         สาธารณรัฐเช็ก-อิตาลี       ฮัมบูรก                    16.00 
42         22/6/2006         กานา-สหรัฐ                  เนิรนแบรก                16.00 
43         22/6/2006         ญ่ีปุน-บราซลิ                 ดอรทมุนด                21.00 
44         22/6/2006         โครเอเชีย-ออสเตรเลยี      สตุตการท                21.00 
45         23/6/2006         โตโก-ฝรั่งเศส                โคโลญจน                 16.00 
46         23/6/2006         สวิสเซอรแลนด-เกาหลีใต  ฮันโนเวอร                16.00 
47         23/6/2006         ซาอุดิอาระเบีย-สเปน      ไกเซอรสเลาเทิรน        21.00 
48         23/6/2006         ยูเครน-ตูนิเซีย               เบอรลิน                   21.00 
รอบ 16 ทีมสุดทาย 
49         24/6/2006         เยอรมนี-สวีเดน             มิวนิค                     17.00 
50         24/6/2006         อารเจนตินา-เม็กซิโก       ไลปซิก                   21.00 
51         25/6/2006         อังกฤษ-เอกวาดอร          สตุตการท               17.00 
52         25/6/2006         โปรตุเกส-ฮอลแลนด        เนิรนแบรก              21.00 
53         26/6/2006         อิตาลี-ออสเตรเลีย           ไกเซอรสเลาเทิรน      17.00 
54         26/6/2006         สวิสเซอรแลนด-ยูเครน      โคโลญจน               21.00 
55         27/6/2006         บราซิล-กานา                 ดอรทมุนด               17.00 
56         27/6/2006         สเปน-ฝรั่งเศส                ฮันโนเวอร                21.00 
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รอบ 8 ทีมสุดทาย 
คูที่        วัน/เดือน/ป          ระหวาง                            สถานที่             เวลา 
57         30/6/2006           เยอรมนี-อารเจนตินา           เบอรลิน            17.00 
58         30/6/2006           อิตาลี-ยูเครน                     ฮัมบูรก             21.00 
59          1/7/2006            อังกฤษ-โปรตุเกส               เกลเซนเคียเชน   17.00 
60          1/7/2006            บราซิล-ฝรั่งเศส                 แฟรงเฟรต          21.00 
รอบ 4 ทีมสุดทาย 
61         4/7/2006             เยอรมนี-อิตาลี                  ดอรทมุนด          21.00 
62         5/7/2006             โปรตุเกส-ฝรั่งเศส              มิวนิค                21.00 
รอบชิงชนะเลศิ อันดับ 3 
63         8/7/2006             เยอรมนี-โปรตุเกส              สตุตการท           21.00 
รอบชิงชนะเลศิ อันดับ 1 
64         9/7/2006             อิตาลี-ฝรั่งเศส                   เบอรลิน              21.00 
    
 

3. หลักการเลนฟุตบอลและยุทธวิธีการเลนฟุตบอล 
ฟุตบอลเปนกฬีาที่ตองเลนกันอยางเปนระบบแบบแผน ที่ประกอบดวยผูเลนและตาํแหนง

การเลนที่แตกตางกันออกไป ตองเลนในสนามที่มีพ้ืนที่จํากัด มีกติกาควบคุม มีเพ่ือนรวมทีม 11 คน 
และฝายตรงขามอีก 11 คน ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่สาํคัญอยางยิ่งที่โคชและผูเลนควรจะตองมี
หลักเกณฑในการเลน(เรืองเดช เชิดพุทธ.2533:157)        

3.1. การครอบครอง (Ball Procession) เปนสวนประกอบที่สําคัญของการเลน
ฟุตบอลสมัยใหม ทีมที่ไดครอบครองบอลจะมีโอกาสในการรุกและการทําประตู ตลอดจนการปองกัน
ที่ดี 

3.2 หลักเกณฑการรุกและการรับ (The Principle of Attacking and Defending)      
3.2.1 การครอบครองบอล 
3.2.2 การทําประต ู
3.2.3 การปองกันประต ู
3.2.4 กฎของความลึก 

3.2.4.1 ความลึกในการรุก คือ การชวยสนับสนุนหรือประคองเพื่อนรวมทีมใน
ขณะที่ครองบอลเปนฝายรุก เรียกวา Support 

3.2.4.2 ความลึกในการรับ คือ การชวยสอดซอนหรือปองกันคุมพ้ืนที่อยู
ดานหลังเรียกวา Coveraed 
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3.3 หลักการฝายรุกหรือฝายโจมตี (Attack Principle) ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ
ดังตอไปน้ี 

3.3.1 ความกวาง (Width) หมายถึงการรุกที่อาศัยพ้ืนทีด่านกวางของสนาม โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อดึงแนวปองกันใหแยกออกจากกัน ซ่ึงอาศัยการเลนบอลทางดานปกทั้งสอง  
เทคนิคทีใ่ชสวนมากจะใชการสงขวางสนามหรือดานกวางของสนามและการสง-ทแยงมุม (Square 
and Diagonal Pass) 

3.3.2 การทะลุทะลวง (Penetration) เม่ือทําใหแนวปองกันของฝายรับเปดชองวาง
ไดแลว ขั้นตอไปหาโอกาสสงลูกทะลทุะลวงเขาทาํประตู บางครั้งอาจใชวธิีการเลีย้งทะลุทะลวงดึงคู
ตอสูเขามาหาแลวสงบอลใหเพ่ือนรวมทีมทําประตู เทคนิคที่ใชคือลูกทะลุทะลวงและลูกทแยง 

3.3.3 การเคลือ่นที่ (Mobility) ขั้นตอนนี้ฝายรุกใชเทคนคิการเคลื่อนทีอ่ยางรวดเร็ว
เพ่ือทําใหฝายรับสับสนในการตั้งรับหรือตดิตาม จะทําใหมีที่วางเกิดขึ้นในขณะการเคลื่อนที่ยอมมี
โอกาสทําประตูก็จะมีมากหรืองายขึ้น 

3.3.4 ใชความสามารถเฉพาะตัว (Improvise) ขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหฝายรบั
เกิดการคาดไมถึง โดยฝายรุกใชลูกพลิกแพลง และความสามารถเฉพาะตัวเขาทําประต ู

3.4 หลักการเปนฝายปองกันหรือเปนฝายรับ (Defend Principle) มีขั้นตอนใน
การตั้งรับดังตอไปน้ี 

3.4.1 การถวงหรือดึงเกมชาลง (Delay) หมายถึง การพยายามทําใหเกมรุกชาลง
หรือหยุดชะงัก เพ่ือใหเพ่ือนรวมทีมลงมาชวยปองกัน บางครั้งอาจตองฟาลว เพ่ือหยุดเกมรุกในบาง
โอกาสที่อันตราย 

3.4.2 การสรางความสมดุล (Balance) หมายถึง การสรางความสมดลุในการรับคุม
พ้ืนที่ เพ่ือปองกันและความสมดุลในการคุมคน ซ่ึงความสมดุลที่ดีที่สุดในการปองกันก็คือ การรับ
ฝายรับมีมากกวาฝายรุก 

3.4.3 การรวมกําลัง (Concentration) หมายถึง การทําใหชองวางหมดไปและการ
ถอยมารวมกําลังปองกันในพื้นที่อันตราย โดยเฉพาะบริเวณแดนกลางใกลประตู หากบอลอยูใกล
แดนอันตรายมาก จะตองใชวิธคีุมคนชนดิติดตัว (Close Marking) และการซอน (Cover) เทคนิค
การสกัดกั้น (Tackle) หรือการแยงบอล ตัดบอล (Intercept) 

ยุทธวิธี (Tactics) หมายถงึ วิธีและอุบายของการเลนทีมี่เลหเหลี่ยมหรือวิธีการตอสูที่ตอง
ใชยุทธวธิีตางๆหรือวิธีการพลิกแพลงโดยอาศัยความรูความชํานาญหรือวิธีที่แยบคายหรือพลกิ
แพลง ซ่ึงอาจสรุปความหมายไดดังน้ี คือ ยุทธวธิีหมายถึง การรูวิธีและอุบายของการเลน โดยแบง
ออกเปน 3 ชนิดคือ (ประโยค สุทธิสงา 2541:13) 

1. ยุทธวธิีสวนบุคคล (Individual Tactics) 
2. ยุทธวธิีทัว่ไป (General tactics) 
3. ยุทธวธิีพิเศษ (Special Tactics) 
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สําหรับยุทธวธิีทั้ง 3 ชนิดนี้มีรายละเอียดดังตอไปน้ีคือ 
1. ยุทธวธิีสวนบุคคล (Individual Tactic) 

1.1 การแยกตัวรบัลูก 
1.2 การคุมคน 
1.3 การสงลูก 
1.4 การเขาแยงบอล 
1.5 การเลนใหเหมาะสมกับรูปราง 
1.6 การยิงประต ู
1.7 การเลี้ยงผานหรือเลี้ยงหลบคูตอสู 
1.8 การเปลี่ยนความเร็วและชาในการเลน 
1.9 การตรงตอเวลาในการเลน 
1.10 การเปรียบวธิีการเลน 
1.11 การวิ่งถอยลงไปคุมพ้ืนที่ 

2. ยุทธวธิีทัว่ไป(General tactic) แบงออกเปน 4 ชนิด คือ 
2.1 หลักของยุทธวิธทีั่วๆไป (General Tactic Principle) ไดแก 

2.1.1 การใชตัวบังหรือพิงคูตอสูขณะสงลูก 
2.1.2 การประคองเพื่อนรวมทีมขณะครองบอล 
2.1.3 การแยกตัวรบัลูก 
2.1.4 การเลนลูกกอนที่ลูกจะตกถึงพ้ืนดินหรือกระดอนขึ้นจากพื้นดิน 
2.1.5 การวิ่งเขาหาลูก 
2.1.6 อยาปลอยใหบอลผานหนาไปตองเขาเลนบอลกอน 

2.2 ยุทธวธิีเปนกลุม (Group Tactic) 
2.2.1 การเลนลูกชิพครั้งเดียวและการเลนลูกชิพ 2 ครัง้ 
2.2.2 การใชการวิ่งสวนกนัโดยการใชตวับังสงลูกเทาตอเทา(Screening) 
2.2.3 การสับเปลี่ยนตําแหนงกันไดตลอดเวลา 
2.2.4 การเลนทางมุมปกทั้ง 2 ขาง 
2.2.5 การเลนกองกลางดวยลูกชิพครั้งเดียวและชิพ 2 ครั้ง 
2.2.6 การสงลูกคืนหลัง 
2.2.7 การบุกแบบสายฟาแลบ 
2.2.8 การเลนที่หาจุดออนของคูตอสู 
2.2.9 การเลนที่หนักแตไมหยาบ 
2.2.10 การเลนลูกมุมธง 
2.2.11 การเปลี่ยนวธิีการเลน อาทิเชน การเลนเกมรับแตละแดน เปนตน 
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2.3 ยุทธวธิีในการปองกัน( Tactic of  Defend) การเลนที่ดีที่สุดคือ การครอบครอง
บอลไวกบัทีมตนเอง ตลอดการแขงขัน ผลการแขงขันไมชนะก็เสมอ ชึ่งมียุทธวิธีการเลนเกมรับ
โดยทั่วไปดังตอไปน้ี   

2.3.1 การประกบคูตอสู (Man to man marking) 
2.3.2 การคุมพ้ืนที่ (Zone Defend) 
2.3.3 การปองกันแบบผสมผสาน (Mixed Defend) 
2.3.4 การเลนเกมรับแดนกลาง (Midfield Area Defend) 
2.3.5 การเลนเกมรับแดนบน (Forward Area Defend) 

2.4 ยุทธวธิีในการเลนเกมรกุ (Tactic of Offensive) ไดแก 
2.4.1 การเลนเกมรุกจากดานขาง เชนการสงบอลจากดานขางสนาม(Crossing) 

(Early Cross) 
2.4.2 การเลนเกมรุกจากตรงกลางสนาม เชน การเลนลกูสงตามชองวาง

ระหวางกองหลัง, การทําชิ่ง, การยิงไกล เปนตน 
2.4.3 การใชความสามารถเฉพาะตวัของผูเลน เชน การเลี้ยงหลบคูตอสู, การ

ยิงลูกฟรีคิก เปนตน 
2.4.4 การเปลี่ยนแกนการเลนจากฝงหน่ึงไปอีกฝงหน่ึงอยางรวดเร็ว เพ่ือ

ทําลายแผงกองหลังใหตั้งตวัไมทัน โดยการสงบอลระยะไกลอยางแมนยํา รวดเร็ว เปนตน 
2.4.5 การเลนลกูสูตรจากการเตะมุม, การเตะฟรีคิก 2 จังหวะ,การทุมไกลไปใน

เขตโทษ 18 หลาเพื่อทําประต ู
3. ยุทธวธิีพิเศษในการเลนฟุตบอล(Special Tactic) 
การเขาใจในยทุธวธิีการเลนฟุตบอลสําคญัมากสําหรับเกมการเลนเปนทีม ตอง

เขาใจกันระหวางผูเลน2 คนขึ้นไป และควรจะฝกจนเกดิความชํานาญ พรอมทั้งนําไปใชในการ
แขงขันไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ เวลาที่พอดี ไมวาจะเปนการเลนเกมรับและเกมรุก 
หรือการดูแลเรื่องสมรรถภาพรางกายของผูเลนกเ็ปนเรือ่งสําคัญอยางยิ่ง ทีมที่จะประสบความสําเร็จ
ไดตองมีองคประกอบหลายอยาง เชนความสามารถของนักกีฬา, ความสามารถของผูฝกสอน, 
ความสามารถในการเลนเปนทีมไดอยางกลมกลืนทั้งเกมรับและเกมรุก,ความมีวินัยของทีม,ความมี
โชคจากการแขงขัน เปนตน ซ่ึงเปนองคประกอบที่ทีมจะประสบความสําเร็จน้ันขาดไมไดเลย ดังน้ัน
ระบบที่ดีที่สุดนั้นจะตองอาศัยผูเลนที่มีความสามารถพิเศษและไมมีระบบใดประสบความสําเรจ็โดย
การใชผูเลนธรรมดา และแมวาเทคนิคการเลนจะมีความสําคัญมาก แตความมีโชคดีในการแขงขัน
น้ัน จะมีไมไดถาผูเลนปราศจากเทคนิคและทักษะที่ดีในการเลน  ชาญวิทย ผลชีวนิ (2534 : 121)
การแขงขันฟุตบอลสมัยใหมน้ันปจจุบันนอกจากเทคนิคและแทกตกิที่ดียังตองมีความเร็ว ความ
แมนยํา และความแนนอนเขามาเกี่ยวของกับการแขงขนัเพ่ิมมากขึ้น  ชาญวิทย ผลชีวิน (2549, 9 
กรกฎาคม).   การถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลก ป ค.ศ.2006.  สถานโีทรทัศนสี ชอง 9 อ.
ส.ม.ท. บทวเิคราะหการแขงขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศ ป ค.ศ.2006 ระหวางทมีชาติอิตาลีกบัทีม
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ชาติฝรั่งเศส กลาวเพิ่มเติมวายุทธวธิีการยิงประตูฟุตบอลในการแขงขันฟุตบอลโลกป ค.ศ.2006 
เนนความรวดเร็ว รุนแรง แมนยํา และมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการปองกันที่ดีแบบบบีพ้ืนที่ใน
แดนกลาง แดนหลัง เพ่ือกดดันและตัดแยงบอล(Zone Pressing) หาจังหวะโอกาสโตกลับเร็วเพ่ือทํา
ประตู ทั้งจากยุทธวิธีการยิงประตูฟุตบอลดานขางสนาม และยุทธวิธกีารยิงประตูฟุตบอลตรงกลาง
สนามนั้น เปนยุทธวธิีการยิงประตูฟุตบอลที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด.วทิยา เลาหกุล(2549,9 กรกฎาคม).  
ถึงลูกถึงคน.  สถานีโทรทัศนสี ชอง 9  อ.ส.ม.ท. กลาวเพิ่มเติมวาการแขงขันฟุตบอลโลกสวนมาก
เนนความแข็งแรง ความเร็ว พลัง รวมถึงไหวพริบ สตปิญญาในการแกปญหาเฉพาะหนาที่ดี รวมทั้ง
ยุทธวิธีการเลนเปนทีม (Team tactic) จะใชมากกวาความสามารถเฉพาะตัว (Individual Tactic) 
โดยเนนยุทธวธิีการเลนเกมรับแลวหาจังหวะโตกลับ เพ่ือใหทีมประสบความสําเรจ็ตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไว.   

เปาหมายสูงสุดของเกมการแขงขันฟุตบอล คือ ชัยชนะ  ดังน้ันผูเลนทุกคนจะตอง
พยายามยิงประตูใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดในทุกรปูแบบ หรือทกุโอกาสที่อํานวยใหเพ่ือใหไดมา
ชึ่งชัยชนะดังมีคติพจนหรือคํากลาวที่วา การสงครามเปนการสรางวรีบุรุษในสนามรบ การกีฬา
ฟุตบอลยอมสรางดารายิงประตูในสนามฟุตบอลเชนกนั ทั้งหมดที่กลาวมาเปนผลสําเร็จจาการเลน
เกมรุกทั้งสิ้น หลักการสําคญัๆในการรุกทั้งหมดตองอาศัยผูเลนที่มีทักษะและเทคนิคที่ดีและไดรับ
การฝกฝนมาตามขั้นตอนมีระบบแบบแผน โดยเฉพาะความสามารถพิเศษ สําหรบัผูเลนกองหนาชึ่ง
จะตองพิจารณาเปนพิเศษ  ชาญวิทย ผลชีวิน (2534 : 62)  

4. การยิงประตู (Shooting) 
การยิงประตู คือสิ่งที่ทีมฟุตบอลทุกทีมใฝฝนที่จะไดกันทั้งน้ัน เพ่ือจุดมุงหมายอยาง

เดียวกัน คือ ชัยชนะ แตประตูที่จะไดมานั้นไมใชของงายหรือยากเย็นเกินกวาที่คดิ หากมีการฝกที่ดี
ถูกตอง จากความสามารถสวนตวั จนกระทั่งถึง การเลนเปนทีม ผสมผสานกับการฝกที่มีแบบแผน 
จะทําใหเกมรกุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การยิงประตูทีดี่ ควรยิงดวยความรุนแรงทีพ่อเหมาะ จังหวะและโอกาสที่ดีและวิธีทีถู่กตอง 
ไมจําเปนตองใชกําลังมากเพราะบางครั้ง ผูยิงประตูเพียงแตปรับทศิทางหรือเพียงสัมผัสลูกบอลปาน
กลางเทานั้น การยิงประตูกจ็ะมีประสิทธภิาพไดเหมือนกัน 
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5.รูปแบบการยิงประตูแบบตางๆ 
การยิงประตูฟุตบอลนั้นมีอยูมากมายหลายแบบโดยแตละแบบจะตองฝกฝนจนเกดิความ

ชํานาญ เม่ือถึงเวลาแขงขันจริงจะตองยิงประตูใหเหมือนกับการฝกซอม การยิงประตูที่สัมฤทธิ์ผล 
โดยมีลักษณะรูปแบบการยงิประตูฟุตบอลซึ่งผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรที่ใชใน
ภาพประกอบตางๆดังน้ี 

        G.K.                        แทน        ผูรักษาประต ู
        A                          แทน        ผูเลน 1 
        B                          แทน        ผูเลน 2 
        C                          แทน        ผูเลน 3 
        D                          แทน        ผูเลน 4 
   Wall pass                    แทน        การสงบอลทําชิ่ง 
   Double pass                 แทน        การสงบอลทําชิ่ง 2 จังหวะ 
   Through pass               แทน        การสงบอลแบบทะลไุป  
                                                  ขางหนา 
   Crossing                     แทน        การเปดบอลจากดานขางสนาม 
   Solo                           แทน        การใชความสามารถเฉพาะตัวเล้ียง              
                                                  หลบคูตอสู 
  Corner kick                   แทน        การเตะมุม 
  Direct Free kick             แทน        การเตะโทษโดยตรง 
  Indirect Free kick           แทน        การเตะโทษโดยออม 
  Panalty                        แทน        การเตะโทษ ณ จุดโทษ 
  Cut back                      แทน        การสงบอลยอนหลัง 
  Long shooting               แทน        การยิงประตูระยะไกล 
  Overlap run                  แทน        การวิ่งออมหลัง 
                                   แทน        การสงบอล 
                                   แทน        การชิ่ง 
 

 
 
 



 

 

23 

5.1 การทําชิ่ง (Wall Pass) หมายถึง การสงบอลจากผูเลนคนหนึ่งไปใหคนที่สองและ
คนที่สองสงกลับ (จังหวะเดยีว) ใหคนที่หน่ึง และคนทีห่น่ึงสามารถยิงประตูไดสัมฤทธิผ์ล ดังรูป    

 
                       

         
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  ลักษณะการสงแบบวอลพาส 
 
5.2 การสงบอลทําชิ่ง 2 ครั้ง (Double Pass) หมายถึง การสงบอลจากผูเลนคนที่

หน่ึงไปใหกับคนที่สองและคนที่สองสงบอลกลับ (จังหวะเดียว) และใหคนที่หน่ึงสงบอลกลับคืนใหคน
ที่สองและคนที่สองสามารถยิงประตูไดสัมฤทธิผ์ล ดังรูป 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 2  ลักษณะการสงแบบดับเบิ้ลพาส 

 
 
 

G.K. 

A B
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A B

C
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5.3 การสงทะลุไปขางหนา (Through Pass) หมายถึง การสงบอลดวยสงบอลดวย
ลูกเรียดและลกูโดงทะลุทะลวงผานแนวรบัฝายปองกัน และสามารถยิงประตูไดผลสัมฤทธิ์ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3  ลักษณะการสงทะลุไปขางหนา 

 
5.4 การสงบอลจากดานขางสนาม (Crossing or Early Cross) หมายถึง การสง

บอลดวยลูกเรยีดและลูกโดงจากพื้นที่ดานขางสนาม(พ้ืนที่ A) และสามารถยิงประตูไดสัมฤทธิ์ผล ดัง
รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4  ลักษณะการสงบอลจากดานขาง 
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       5.5 การใชความสามารถเฉพาะตวัของผูเลนเลี้ยงหลบคูตัวสูเขาไปยิงประตู 
(Solo) หมายถึง การเคลื่อนที่ของผูเลนไปพรอมๆกับลกูบอล โดยใชความสามารถเฉพาะตวัหลบ
หลีกคูแขงขันฝายตรงขามและสามารถยิงประตูไดผลสมัฤทธิ์ ดังรูป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5  ลักษณะการเลี้ยงหลบคูตอสู 

 
 
            5.6 การเตะมุม (Corner Kick) หมายถึง การสงบอลเริ่มเลนดวยลูกเรียดและลูก
โดงจากพื้นที่การเตะมุมสนามและสามารถยิงประตูไดผลสัมฤทธิ์ ดังรปู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6  ลักษณะการเตะมุม 
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B
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5.7 การเตะโทษโดยตรง (Direct Free  Kick) หมายถึง การเริ่มเลน ณ จุดที่มีการทํา
ผิดกติกา ซ่ึงผูเลนสามารถเตะ หรือยิงประตูจังหวะเดยีวเขาประตไูดและนับเปนการยิงประตูที่
สัมฤทธิ์ผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 7  ลักษณะการเตะโทษโดยตรง 
 
 
 5.8 การเตะโทษโดยออม (Indirect Free Kick) หมายถึง การเริ่มเลน ณ จุดที่มีการทํา
ผิดกติกา ลูกบอลจะตองถกูหรือสัมผัสกับผูเลนคนใดคนหนึ่งนอกจากผูเตะกอนลกูเขาประตู จึงจะ
นับเปนการยิงประตูทีส่ัมฤทธิ์ผล ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 8  ลักษณะการเตะโทษโดยออม 

G.K. 

G.K. 

A
Direct Free 
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B



 

 

27 

 

5.9 การเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ หมายถึง การเริ่มเลนของฝายรุก ณ จุดเตะโทษ 
ระยะ 12 หลา จากการทําผิดกติกาในบริเวณเขตโทษของฝายรับ ซ่ึงฝายรุกสามารถเตะ หรือยิง
ประตูจังหวะเดียวเขาประตไูดและลูกจะตองเขาประตูจึงจะนับเปนการยิงประตูทีส่มัฤทธิ์ผล ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 9  ลักษณะการเตะ ณ จดุเตะโทษ 

 
 

5.10 การสงบอลยอนหลัง หมายถึง  การสงบอลจากผูเลนฝายรุกที่ครอบครองบอล
อยูดานหนาใหผูเลนดานหลังขึ้นมาชวยสนับสนุนการรุกและสามารถยิงประตูไดผลสัมฤทธิ์  ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 10  ลักษณะการสงบอลยอนหลัง 
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 5.11 การยิงประตูระยะไกล (Long Shooting) หมายถึง การยิงประตูจากนอกกรอบ
เขตโทษตั้งแตระยะ 18 หลาขึ้นไปและสามารถยิงประตไูดผลสัมฤทธิ ์ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11  ลักษณะการยิงประตูระยะไกล 
 

 5.12 การวิ่งออมหลังเขาไปทําประต ู(Overlap run ) หมายถึง การเขาทําประตูจากผู
เลนเกมรุกโดยคนที่ไมมีบอลวิ่งตวัเปลาออมหลังคนที่มีบอลอยูในการครอบครองเขาไปสูพ้ืนที่วางใน
กรอบเขตโทษและนอกกรอบเขตโทษเพื่อจบเกมรุกดวยการยิงประตู ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12  ลักษณะการวิ่งออมหลังเขาไปทาํประต ู
 
 

G.K. 

A CB

Long Shooting 

G.K. 

B

A

B

Overlap run 

Pass

Shooting 



 

 

29 

 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวิจัยในตางประเทศ  

ยามานากะ ฮิวส และลอทท (Yamanaka,Hughes & Lott.1993:207) ไดศึกษาถึง
รูปแบบการเลนฟุตบอลในการแขงขันฟุตบอลโลก ป 1990 (An Analysis of playing in the 1990 
World cup for Association Football)ความชัดเจนของรูปแบบการเลนทั้งหมดในเครือจักรภพซึ่ง
แตกตางจากกลุมอ่ืน พบวา ในการสรางเกมรุกจากการเปนฝายรับ โดยใชการเตะสงระยะไกลและ
การเตะจากประต ูซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเดนชัดในการเลนลูกกลางอากาศ ทีมยุโรปสรางการเลน
โดยการสงสั้น การวิ่งและการเลี้ยงการครอบครองบอลมีความอันตรายตอการพายแพ ทีมอเมริกาใต
มีอัตราการยิงประตูโดยผานบอลจากดานขางสนามสูงกวาเปอรเซนตของการผานบอลเขาจากชวง
สุดทายของสนาม  

จินชัน และคนอื่นๆ (Jinshan and others. 1993:204) ไดวิเคราะหการไดประตูในการ
แขงขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 14 (Analysis of the Goals in the 14 World cup) ทั้งหมด 52 นัด โดย
การดูจากวีดีโอเทป และทําการวิเคราะหทั้ง 115 ประตู โดยดูการปฏิบัติประกอบพื้นที่กําหนดขึ้นวา
ใชเทคนิค และแท็คตกิใด เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 13 แท็กติกที่ใชขอ 
115 ประตู คดิเปนเปอรเซ็นต คือ การผานบอลจากพื้นที่ B 4.3 % การเลี้ยงบอลและผานบอล 27 % 
เทคนิคทีใ่ชยิงประตูไดสําเรจ็ คือ การเตะบอลดวยหลังเทา 28.7 % การโหมง 24.4 %การเตะดวย
ขางเทาดานใน 24.4 % ดานหนา 18.3 % เม่ือเปรียบเทียบฟุตบอลโลกครั้งที่ 13 และฟุตบอลโลก
ครั้งที่ 14 เปอรเซ็นตของการไดประตูจากการผานบอลจากพื้นที่ B การไดประตูในครึ่งแรก พบวาอยู
ในระดับต่ํา (P>.05) เม่ือเปรียบเทยีบกบัการไดประตใูนครึ่งเวลาหลังมีความแตกตางกับผลจากการ
โหมง มีนัยระดับสูง(P>.05) 

โรติลลา (Rotella.1991:3668 ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของการเขาใจ
ตนเองและการเขาใจในพฤติกรรมของการเปนผูนําในสถานภาพของการเปนนักกีฬา ซ่ึงจุดมุงหมาย
ครั้งน้ีตองการศึกษาความสมัพันธระหวางการเขาใจในตนเอง (ความเชื่อม่ันของนักกีฬาและศึกษา
การแขงขันกฬีา) และการเตรียมตวัสําหรับนักกีฬา สาํหรับพฤติกรรมของการเปนผูนํา(พฤติกรรม
การฝกซอม พฤติกรรมการเปนประชาธปิไตย พฤติกรรมการมีอํานาจแบบเด็ดขาดการสนับสนุน
สังคมและพฤติกรรมการใหรางวัล) สําหรบันักกีฬาโคชและการแสดงออกของบุคคลซึ่งพฤติกรรม
เหลานี้ก็จะแสดงออกมาทางผลการแขงขนัแพและชนะของนักกีฬา กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาฟตุบอล
ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 131 คน ใชระดับการใหคะแนนของความเปนผูนําของชาราดูรี เปนตัวชี้
ถึงพฤติกรรมการเปนผูนําซึ่งผลแสดงใหเห็นถึงการฝกซอมตามโครงการที่เตรียมไวในระดับดี มี
ระดับการเปนผูนําและพฤตกิรรมการเปนประชาธิปไตย ผลการศึกษาพบวา มีนัยสาํคัญทางสถติกิับ
ระดับชั้นของนักกีฬาฟุตบอลโดยการเปนผูนําและพฤติกรรมการมีอํานาจเด็ดขาดเปนสวนมาก. 
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งานวิจัยในประเทศ 
เทเวศร  จันทรหอม. (2546 บทคัดยอ).การวิเคราะหยทุธวธิีการรุกและการปองกัน 

ของฟุตบอลในการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 17 ป 2545. 
การศึกษาครั้งน้ีความมุงหมายเพ่ือวิเคราะหยุทธวิธีการรุกและการปองกันของฟุตบอล

ในการแขงขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 17 ป2545 กลุมตวัอยางของการศึกษาครั้งน้ีเปนทีมฟุตบอลที่ผาน
เขาสูรอบ 8 ทมีสุดทา ของการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งที่17 ป 2545 โดยใชวีดีโอเทปบันทึกภาพการ
แขงขันเฉพาะ 8 ทีมสุดทาย แลวบันทึกความถี่ของยุทธวธิีการรุกและการปองกันของฟุตบอลทีแ่ตละ
ทีมใช 

ผลการศึกษาพบวา 
1. ยุทธวธิีการรุกที่ใชในการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 17 ป2545 การสงจาก

ดานขางคือยุทธวธิีทีใ่ชมากที่สุด จํานวน 168 ครั้ง คิดเปนรอยละ 33.94 รองลงมาไดแกยุทธวิธีการ
รุกแบบการสงทะลุแนวปองกัน การเลี้ยงหลบเขาทําประตู การรุกอยางรวดเร็ว การสงวอลพาส การ
สงยอนกลับ 90 องศา จํานวน 104, 65, 50, 46, 44 และ 18 ครั้ง คิดเปนรอยละ 21.01 , 13.13 , 
10.10 , 9.29 , 8.89 และ 3.64 ตามลําดับและทีมทีใ่ชยทุธวธิีการรุกโดยการสงจากดานขางมากที่สุด 
ไดแกทีมชาติเยอรมนี จํานวน 45 ครั้ง คิดเปนรอยละ 45.92. 

2. ยุทธวธิีการปองกันที่ใชในการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งที่17 ป2545 ใชยุทธวธิี
การปองกันแบบผสมมากทีสุ่ด จํานวน 226 ครั้ง คิดเปนรอยละ 57.51 รองลงมาไดแก ยุทธวธิีการ
ปองกันแบบคมุพ้ืนที่ จํานวน 167 ครั้ง คิดเปนรอยละ 42.49 สวนยทุธวธิีการปองกันแบบคนตอคน
ไมมีทีมใดใชเลย. 

เฉลิมพล กอกจิเถลิงกูล (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหรูปแบบการเลน
ฟุตบอล ความมุงหมายของการศึกษาครัง้น้ี เพ่ือทราบรูปแบบการรกุและรูปแบบการปองกันกลุม
ตัวอยางที่ใชเปนทีมฟุตบอลที่สงเขารวมการแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทานประเภท ก.ประจําป 
2537 ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยคัดเลือกจาก 4 ทีมสุดทายของการแขงขันประจําป 
2536 โดยบันทึก วีดีโอเทปขณะทําการแขงขัน 

ผลของการศกึษาพบวา 
1.  การรุกจากดานขางใกลเสนขาง เปนแบบทีใ่ชในการรุกมากที่สุด รองลงมา 

คือ การรุกจากดานขางใกลเสนหลัง และนอยที่สุด คือ การรุกอยางรวดเร็ว 
2.  การปองกันแบบผสม เปนแบบทีใ่ชในการปองกันมากที่สุด รองลงมา คือ 

การปองกันแบบโซนหรือบงเขต สวนการปองกันแบบตัวตอตวัไมนิยมใชในการแขงขัน 
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นิพล  โนนจุย (2547: บทคดัยอ) การวิเคราะหรูปแบบการยิงประตูฟุตบอลโลก        
ปค.ศ. 2002 ความมุงหมายของการศึกษาครั้งน้ี เพ่ือวิเคราะหรูปแบบการยิงประตูฟุตบอลในการ
แขงขันฟุตบอลโลกป 2002 ณ ประเทศญีปุ่นและประเทศเกาหลีใต ซ่ึงเปนเจาภาพรวมจัดการ
แขงขัน โดยกลุมตัวอยางทีใ่ชเปนทีมฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันฟุตบอลโลกรอบ 32 ทีมสุดทาย 
โดยเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล ไดแกเครื่องเลน วีซีดี แผนวีซีดี และมวนวีดีโอ ที่บนัทึก
การแขงขัน วเิคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

ผลการศึกษาพบวา 
1. การยิงประตูจากการสงจากขางสนามเปนการยิงประตูที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด 

รองลงมาคือการสงทะลุทะลวง และการยิงประตูทีส่ัมฤทธิ์ผลนอยที่สุด คือ การสงแบบวอลพาส 
2. ลักษณะการยิงประตูโดยการใชเทาเปนการยิงประตทูี่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด 

รองลงมาคือ การยิงประตูโดยการใชศีรษะ และการยิงประตูทีส่ัมฤทธิ์ผลนอยที่สุด คือ ลักษณะการ   
ยิงประตูโดยอวัยวะอ่ืนๆ 

3. พ้ืนที่เขตประตูเปนพ้ืนทีก่ารยิงประตูทีส่ัมฤทธิ์ผลมากที่สุด รองลงมาคือพ้ืนที่
เขตโทษ และพื้นที่การยิงประตูที่สัมฤทธิผ์ลนอยที่สุด คือพ้ืนที่นอกเขตโทษ 

4. ตําแหนงกองหนาเปนตําแหนงการยิงประตูทีส่ัมฤทธิ์ผลมากที่สุด รองลงมา
คือตําแหนงกองกลาง ตําแหนงกองหลัง และตําแหนงผูรักษาประตูเปนตาํแหนงทีส่ัมฤทธิ์ผลนอย
ที่สุด 

ชาญวิทย  ผลชีวิน (2534 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรือ่ง “การศึกษาสภาพและ
ปญหาในการจัดดําเนินการของทีมฟุตบอลทีมชาตไิทย ตามการรับรูของผูเกี่ยวของ” โดยใช
แบบสอบถามปงกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับกีฬาฟุตบอลผูฝกสอน
ฟุตบอลทีมชาติไทย และนักฟุตบอลทีมชาติไทย จํานวน 160 ชุด ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 
149 คิดเปนรอยละ 93.13  

ผลการศึกษาพบวา 
1.  ผูบริการและผูที่เกีย่วของกับการกีฬาฟุตบอล ผูฝกสอนทีมชาติไทยและนัก

ฟุตบอลทีมชาติไทยมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพในการดําเนินการฟุตบอลทีมชาติไท ในดาน
งบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวก ดานการจัดดําเนินงาน ดานบุคลากร มี
สภาพในการดําเนินการที่ไมแตกตางกัน. 

2.  ผูบริหารและผูที่เกีย่วของกับกีฬาฟุตบอล ผูฝกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย 
และนกัฟุตบอลทีมชาตไิทย มีความเห็นเกี่ยวกับปญหาในการจัดดําเนินการฟุตบอลทีมาติไทย ซ่ึง
ปญหาในดานการจัดดําเนินงานหรือเทคนิคในการบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด ผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของกับกฬีาฟุตบอลกบันักฟุตบอลทีมชาติไทย มีความเห็นแตกตางกันอยางนัยสําคัญที่
ระดับ .05 
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สมรรถ  อมาตยกุล (2547: บทคัดยอ)  สภาพและปญหาการเตรียมทีมในการแขงขัน
ฟุตบอลนักเรยีนประเภท ก. รุนอายุไมเกิน 18 ป การศึกษาครั้งน้ี เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการ
เตรียมทีมในการแขงขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุนอายุไมเกิน 18 ป สํานักงานพัฒนาการกีฬา 
และนันทนาการกระทรวงการทองเที่ยวละกีฬา ประจําป 2545 กลุมตัวอยางเปนผูควบคุมทีม 10 คน 
ผูฝกสอน 38 คน และนักกฬีา 250 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 298 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ  

ผลการศึกษาพบวา 
1.  สภาพการเตรียมทีมของผูควบคุมทีมและผูฝกสอน ความคิดเห็นโดยรวม

สวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สวนนกักีฬาความเห็นโดยรวมสวนใหญ มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก2.  ปญหาการเตรียมทีมของผูควบคุมและผูฝกสอน ความคิดเห็นโดยรวม
สวนใหญมีปญหาการเตรียมทีมอยูในระดับนอย ยกเวนดานโภชนาการ มีปญหาการเตรียมทีมอยูใน
ระดับปานกลาง สวนนักกีฬาความคิดเห็นโดยรวมสวนใหญ มีปญหาการเตรียมทีมอยูในระดับนอย. 
 
 กรกต  คงทน (2542:บทคัดยอ)  การวิเคราะหรูปแบบการยิงประตู ในการแขงขัน
ฟุตบอลโลกป 1998 การศึกษาคั้รงนี้ เพ่ือทราบรูปแบบการยิงประตู ในการแขงขันฟุตบอลโลกป 
1998 กลุมตวัอยางที่ใชเปนทีมที่เขารวมการแขงขันฟุตบอลโลกป 1998 รอบสุดทาย                  
ที่ประเทศฝรั่งเศส ทั้งหมด 32 ทีม โดยใชวีดีโอเทปบนัทึกการแขงขันและวีดีโอเทปบันทกึการยิง
ประตู เฉพาะการยิงประตูทีส่ัมฤทธิ์ผล 
                 ผลการศึกษาพบวา 
                 1.    การสงบอลทะลุไปขางหนา  คือรูปแบบการยิงประตูที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
รองลงมาคือ การสงจากดานขาง สวนรูปแบบการยิงประตูฟุตบอลทีส่ัมฤทธิ์ผลนอยที่สุดคือ การสง
ดับเบิลพาส และการทุม   
                 2.    การเตะดวยหลังเทา  คือวิธีการยิงประตูฟุตบอลทีส่ัมฤทธิ์ผลมากที่สุด รองลงมา
คือ การโหมง สวนวธิีการยิงประตูทีส่ัมฤทธิ์ผลนอยที่สุดคือ วิธีการอื่นๆ 
                 3.    เขตโทษ  คือพ้ืนที่การยิงประตูทีส่ัมฤทธิผ์ลมากทีสุ่ด รองลงมาคือเขตโทษ สวนที่
การยิงประตูฟุตบอลที่สัมฤทธิ์ผลนอยที่สุดคือ นอกเขตโทษ 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
1.  การกําหนดกลุมประชากรและการเลอืกกลุมตัวอยาง 
2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

      
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  
ประชากร   

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ 32ทีมที่เขารอบ 16 ทีมสุดทายจนถึงรอบชิง
ชนะเลศิในการแขงขันฟุตบอลโลก ปค.ศ.2006 ณ ประเทศเยอรมนี  

การเลือกกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ ทีมฟุตบอลที่

เขารอบ 16 ทมีสุดทาย ในการแขงขันฟุตบอลโลก ป ค.ศ.2006 ณ ประเทศเยอรมนี ไดแก ทีมชาติ
อิตาลี  ทีมชาติฝรั่งเศส  ทมีชาติเยอรมนี  ทีมชาติโปรตุเกส  ทีมชาติบราซิล  ทมีชาติอังกฤษ  ทีม
ชาติยูเครน  ทีมชาติอารเจนตินา  ทีมชาติสเปน  ทีมชาติกานา  ทีมชาติสวิตเซอรแลนด  ทีมชาติ
ออสเตรเลีย  ทีมชาติเนเธอรแลนด  ทีมชาติเอกวาดอร  ทีมชาติเม็กซิโก  ทีมชาติสวีเดน  
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   

1. ใบบันทึกยทุธวธิีและรูปแบบการยิงประต ู
1.1 ยุทธวธิีการยิงประต.ู 
1.2 รูปแบบการยิงประตูจากตรงกลางสนาม และจากดานขางสนาม 
1.3 ชวงเวลาของการไดประต ู
1.4 จํานวนครั้งของการยิงประตูทีไ่ดประตู และไมไดประตู เขากรอบ และไมเขากรอบ 

2.เครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวก 
2.1 เครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติและแผนบนัทึกภาพ 
2.2 เครื่องรับโทรทัศน  (ถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ โดยบริษัท 

ทศภาค จํากดั 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษารายละเอียดของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
2. จัดเตรียมอุปกรณตางๆทีก่ําหนดไว 
3. ดําเนินการศึกษาคนควาขอมูลจากดีวีดี 
4. ผูวิจัยนําภาพที่ไดจากการบันทึกลงแผนดีวีดีจํานวน 16 แผน ไปศึกษายทุธวธิีการ

ยิงประตูฟุตบอล รูปแบบการยิงประตู ชวงเวลาของการไดประตู จํานวนครั้งของการยิงประตูทีไ่ด
ประตูของทุกประตูทีเ่กิดขึน้ และไมไดประตู เขากรอบ และไมเขากรอบ เพ่ือบันทึกการแจกแจง
ความถี่ การหาคารอยละของยุทธวธิีการยงิประตูในการแขงขันฟุตบอลโลกป2006 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
1. การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาแจกแจงความถี่,การหาคารอยละของยุทธวธิีการ

ยิงประตูฟุตบอล รูปแบบการยิงประตู ชวงเวลาของการไดประตู จํานวนครั้งของการยิงประตูทีไ่ด
ประตู และไมไดประตู เขากรอบ และไมเขากรอบในการแขงขันฟุตบอลโลก ปค.ศ.2006 โดยจัด
กระทําเปนตารางประกอบความเรียง 

2. นําขอมูลที่ไดจากการบันทึกมาสรุปและอภิปรายผล เพ่ือทราบถึงยุทธวิธีการยิงประตู
ฟุตบอล รูปแบบการยงิประตู ชวงเวลาของการไดประตู จํานวนครั้งของการยิงประตูที่ไดประตู และ
ไมไดประตู เขากรอบ และไมเขากรอบในการแขงขันฟุตบอลโลก ปค.ศ.2006 โดยจัดกระทําเปน
ตารางประกอบความเรียง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 แจกแจงความถี่และคารอยละ ยุทธวิธีการยิงประตูของฟุตบอลในการแขงขันฟุตบอลโลก 
ป ค.ศ. 2006 ณ ประเทศเยอรมนี 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตาราง 1 จํานวนและคารอยละของยุทธวธิกีารยิงประตู แบบเปนประต ู
 

ลําดับ ยุทธวิธีการยิงประต ู จํานวน 
(f) 

รอยละ 

1. ตรงกลางสนาม 16 53.33 

2. ดานขางสนาม 14 46.67 

 รวม 30 100 

 
         จากตาราง 1 แสดงวายุทธวธิีการยิงประตู แบบเปนประตูมากที่สุด คือ ยุทธวธิีการยิงประตู
จากตรงกลางสนาม คิดเปนรอยละ 53.33 สวนยุทธวธิีการยิงประตู แบบเปนประตนูอยที่สุด คือ 
ยุทธวิธีการยิงประตูจากดานขางสนาม คิดเปนรอยละ 46.67 
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ตาราง 2 จํานวนและคารอยละยุทธวธิีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบเปนประต ู
 

จํานวน ยุทธวิธีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม 
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

รวม รอยละ 

1. การยิงประตูระยะไกล - - - - 
2. การทําชิ่ง 1 - 2 จังหวะ 3 1 4 25.00 
3. การสงบอลแบบทําชิ่ง 2 – 3 จังหวะ - - - - 
4. การสงบอลแบบทะลตุามชอง - 1 1  6.25 
5. การใชความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบคูตอสู 1 - 1  6.25 
6. การเตะลูกโทษจังหวะเดยีว 1 1 2 12.50 
7. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 3 2 5 31.25 
8. การวิ่งออมหลัง - 1 1   6.25 
9. การเตะบอลยาว - 2 2   12.50 

รวม 8 8 16 100.00 

 
 จากตาราง 2 แสดงวา ยุทธวิธีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบเปนประตูมากที่สุด 
คือการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ คิดเปนรอยละ 31.25  สวนยุทธวิธกีารยิงประตูจากตรงกลางสนาม 
แบบเปนประตูนอยที่สุด คอื การใชความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบคูตอสู การสงบอลแบบทะลุตาม
ชองและการวิง่ออมหลัง โดยแตละยุทธวธิี คิดเปนรอยละ 6.25 
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ตาราง 3 จํานวนและคารอยละยุทธวธิีการยิงประตูจากดานขางสนาม แบบเปนประต ู
 

จํานวน ยุทธวิธีการยิงประตูจากดานขางสนาม 
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

รวม รอยละ 

1. การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกเรียด 1 - 1  7.14 
2. การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง 3 3 6 42.85 
3. การสงบอลแบบหักมุมจากเสนหลัง 1 - 1  7.14  
4. การเตะมุม - 1 1  7.14 
5. การเตะลูกโทษ 2 จังหวะ - 1 1  7.14 
6. การใชความสามารถเลี้ยงบอลหลบคูตอสู - - - - 
7. การยิงประตูระยะไกล - 3 3 21.42 
8. การเตะลูกโทษจังหวะเดยีว - 1 1  7.14 

รวม 5 9 14 100.00 

 
 จากตาราง 3 แสดงวา ยุทธวิธีการยิงประตูจากดานขางสนาม แบบเปนประตูมากทีสุ่ดคือ 
การเปดบอลจากดานขางดวยสนามดวยลกูโดง คิดเปนรอยละ 42.85 สวนยุทธวธิีการยิงประตูจาก
ดานขางสนาม แบบเปนประตูนอยที่สุดคือ การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกเรียด การสงบอล
แบบหักมุมจากเสนหลัง การเตะมุม การเตะลูกโทษ 2 จังหวะ และการเตะลูกโทษจังหวะเดียว โดย
แตละยทุธวิธี คิดเปนรอยละ 7.14 
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ตาราง 4 จํานวนและคารอยละของรูปแบบการยิงประต ูแบบเปนประต ู
 

รูปแบบการยงิประต ู จํานวน (f) รอยละ 

1. การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง  
2. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 
3. การทําชิ่ง 1 – 2 จังหวะ 
4. การยิงประตูระยะไกล 
5. การเตะลูกโทษจังหวะเดียว 
6. การเตะบอลยาว 
7. การสงบอลแบบทะลตุามชอง 
8. การใชความสามารถเฉพาะเลี้ยงหลบคูตอสู 
9. การวิ่งออมหลัง 
10. การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกเรยีด 
11. การสงบอลแบบหักมุมจากเสนหลัง 
12. การเตะมุม 
13. การเตะลูกโทษ 2 จังหวะ 

6 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20.00 
16.66 
13.33 
10.00 
10.00 
6.66 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 
3.33 

   รวม 30 100 

 
 จากตาราง 4 แสดงวา รูปแบบการยิงประตู แบบเปนประตูทีใ่ชไดผลมากที่สุด คือการเปด
บอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง คิดเปนรอยละ 20.00 สวนรูปแบบการยิงประตู แบบเปนประตูที่
ใชไดผลนอยที่สุด คือการสงบอลทะลุตามชอง การใชความสามารถเฉพาะตวัเลี้ยงหลบคูตอสู               
การวิ่งออมหลัง การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกเรียด การสงบอลแบบหักมุมจากเสนหลัง 
การเตะมุม และการเตะลูกโทษ 2 จังหวะ โดยแตละรปูแบบการยิงประต ูคิดเปนรอยละ 3.33 
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ตาราง 5 จํานวนและคารอยละของยทุธวิธกีารยิงประตู แบบไมเปนประต ู
 

ลําดับ ยุทธวิธีการยิงประต ู จํานวน 
(f) 

รอยละ 

1. ตรงกลางสนาม (เขากรอบ) 190 22.86 

2. ดานขางสนาม (เขากรอบ) 121 14.57 

3. ตรงกลางสนาม (ไมเขากรอบ)                247 29.72 

4. ดานขางสนาม (ไมเขากรอบ) 273 32.85 

                  รวม 831 100 

          
 จากตาราง 5 แสดงวา ยทุธวิธีการยิงประตู แบบไมเปนประตู มากที่สดุคือ ยุทธวิธกีารยิง
ประตูจากดานขางสนาม (ไมเขากรอบ) คดิเปนรอยละ 32.85 สวนยุทธวิธีการยิงประตู แบบไมเปน
ประตู นอยที่สดุคือ ยุทธวิธกีารยิงประตูจากดานขางสนาม (เขากรอบ) คิดเปนรอยละ 14.57 
 
ตาราง 6 จํานวนและคารอยละยุทธวิธกีารยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู(เขากรอบ) 
 

จํานวน ยุทธวิธีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม 
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

รวม รอยละ 

1. การยิงประตูระยะไกล 30 44 74 38.94 
2. การทําชิง 1 – 2 จังหวะ 6 19 25 13.16 
3. การสงบอลแบบทําชิ่ง 2 – 3 จังหวะ 5 - 5 2.63 
4. การสงบอลแบบทะลตุามชอง 12 20 32 16.84 
5. การใชความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบคูตอสู 8 13 21 11.06 
6. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 5 14 19 10 
7. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 2 - 2 1.06 
8. การวิ่งออมหลัง - - - - 
9. การเตะบอลยาว 8 4 12 6.31 

รวม 76 114 190 100.00 

 
 จากตาราง 6 แสดงวา ยทุธวิธีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู(เขากรอบ) 
มากที่สุดคือ การยิงประตูระยะไกล คิดเปนรอยละ 38.94  สวนยทุธวิธีการยิงประตูจากตรงกลาง
สนาม แบบไมเปนประต ู(เขากรอบ) นอยที่สุดคือ การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ คดิเปนรอยละ 1.06 
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ตาราง 7 จํานวนและคารอยละยุทธวธิีการยิงประตูจากดานขางสนาม แบบไมเปนประตู (เขากรอบ) 
 

จํานวน ยุทธวิธีการยิงประตูจากดานขางสนาม 
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

รวม รอยละ 

1. การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกเรียด 4 13 17 14.04 
2. การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง 9 14 23 19.00 
3. การสงบอลแบบหักมุมจากเสนหลัง 5 6 11 9.09 
4. การเตะมุม 16 8 24 19.83 
5. การเตะลูกโทษ 2 จังหวะ 18 5 23 19.00 
6. การใชความสามารถเลี้ยงบอลหลบคูตอสู 1 1 2 1.65 
7. การยิงประตูระยะไกล 2 3 5 4.13 
8. การเตะลูกโทษจังหวะเดยีว 9 7 16 13.22 

รวม 64 57 121 100.00 

 
 จากตาราง 7 แสดงวา ยทุธวิธีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู(เขากรอบ) 
มากที่สุดคือ การเตะมุม คดิเปนรอยละ 19.83  สวนยทุธวธิีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไม
เปนประต ู(เขากรอบ) นอยที่สุดคือ การใชความสามารถเลี้ยงบอลหลบคูตอสู คิดเปนรอยละ 1.65 
 
ตาราง 8 จํานวนและคารอยละยุทธวธิีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม                                   
     แบบไมเปนประต ู(ไมเขากรอบ) 
 

จํานวน ยุทธวิธีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม 
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

รวม รอยละ 

1. การยิงประตูระยะไกล 43 52 95 38.47 
2. การทําชิง 1 – 2 จังหวะ 17 20 37 14.97 
3. การสงบอลแบบทําชิ่ง 2 – 3 จังหวะ 2 - 2 0.81 
4. การสงบอลแบบทะลตุามชอง 17 20 37 14.97 
5. การใชความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบคูตอสู 13 8 21 8.51 
6. การเตะลูกโทษจังหวะเดยีว 20 14 34 13.76 
7. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 2 2 4 1.62 
8. การวิ่งออมหลัง 1 2 3 1.22 
9. การเตะบอลยาว 10 4 14 5.67 

รวม 125 122 247 100.00 
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 จากตาราง 8 แสดงวา ยุทธวิธีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู 
(ไมเขากรอบ) มากที่สุดคือ การยิงประตูระยะไกล คิดเปนรอยละ 38.47  สวนยทุธวิธีการยิงประตู
จากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู(ไมเขากรอบ) นอยที่สุดคือ การสงบอลแบบทาํชิ่ง 2 – 3 
จังหวะ คิดเปนรอยละ 0.81 
 
ตาราง 9 จํานวนและคารอยละยุทธวธิีการยิงประตูจากดานขางสนาม                                  
     แบบไมเปนประต ู(ไมเขากรอบ) 
 

จํานวน ยุทธวิธีการยิงประตูจากดานขางสนาม 
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

รวม รอยละ 

1. การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกเรียด 8 13 21 7.69 
2. การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง 33 51 84 30.76 
3. การสงบอลแบบหักมุมจากเสนหลัง 4 15 19 6.97 
4. การเตะมุม 4 15 19 6.97 
5. การเตะลูกโทษ 2 จังหวะ 38 40 78 28.57 
6. การใชความสามารถเลี้ยงบอลหลบคูตอสู 19 12 31 11.36 
7. การยิงประตูระยะไกล 4 2 6 2.19 
8. การเตะลูกโทษจังหวะเดยีว 7 8 15 5.49 

รวม 117 156 273 100.00 

 
 จากตาราง 9 แสดงวา ยุทธวิธีการยิงประตูจากดานขางสนาม แบบไมเปนประต ู 
(ไมเขากรอบ) มากที่สุดคือ การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง คิดเปนรอยละ 30.76 สวน
ยุทธวิธีการยิงประตูจากดานขางสนาม แบบไมเปนประต ู(ไมเขากรอบ) นอยที่สุดคือ การยิงประตู
ระยะไกล คิดเปนรอยละ 2.19 
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ตาราง 10 จํานวนและคารอยละชวงเวลาของการไดประต ู
 

ครึ่งแรก ครึ่งหลัง ตอเวลาพิเศษ ชวงเวลาการยิงประต ู
(นาที) f % f % f % 
15 นาที 8 26.66 5 16.66 1 3.33 
16 – 30 นาที 3 10 3 10 2 6.66 
31 – 45 นาที 2 6.66 6 20 - - 
รวม 30 ครั้ง 13 43.33 14 46.66 3 10 

 
 จากตาราง 10 แสดงวา ชวงเวลาของการไดประตูแบบเปนประตูมากที่สุด คือนาทีที่ 1-15 
คิดเปนรอยละ 26.66 สวนชวงเวลาของการไดประตูแบบเปนประตูนอยที่สุดคือชวงตอเวลาพเิศษ
นาทีที่ 91-105 คิดเปนรอยละ 3.33 
 
                        ตาราง 11 จํานวนและคาเฉลีย่จํานวนครั้งของการยิงประต ู
                               (ตั้งแตรอบ 16 ทีมจนถึงรอบชิงชนะเลศิ) 
 

รูปแบบการยงิประตู รวม16 เกม จํานวน     
(ครั้ง)  f 

คาเฉลี่ย(ครั้ง)  
x 

1.การยิงประตูทั้งหมด 861 53.80 
2.การยิงประตูเขากรอบ-เปนประต ู 30 1.87 
                             -ไมเปนประต ู 311 19.43 
                             รวมทั้งสิ้น 341 21.31 
3.การยิงประตูไมเขากรอบ 520 32.50 
4.การยิงประตูแบบไมเปนประต ู 831 51.93 

 
 จากตาราง 11 แสดงวาจํานวนครั้งของการยิงประตูทั้งหมด 861 ครั้ง คิดเปนคาเฉลีย่ของ
การยิงประตตูอเกมการแขงขัน 53.80 ครั้ง การยิงประตูเขากรอบเปนประตูรวม 30 ครั้ง คิดเปน
คาเฉลี่ยของการยิงประตตูอเกมการแขงขนั 1.87 ครั้ง การยิงประตูเขากรอบแบบไมเปนประตูรวม 
311 ครั้ง คิดเปนคาเฉลีย่ของการยิงประตูตอเกมการแขงขัน 19.43 ครั้ง การยิงประตูแบบไมเขา
กรอบไมเปนประตูรวม 520 ครั้ง คิดเปนคาเฉลี่ยของการยิงประตตูอเกมการแขงขัน 32.50 ครั้ง รวม
การยิงประตูแบบไมเปนประตูรวมทั้งสิ้น 831 ครั้ง คิดเปนคาเฉลีย่ของการยิงประตูตอเกมการ
แขงขัน 51.93 ครั้ง  
 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

สังเขป  ความมุงหมายและวิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 ความมุงหมายของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษายุทธวิธีการยงิประตูของฟตุบอลโลก ป ค.ศ. 2006 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการยงิประตู ชวงเวลาของการไดประตู และจํานวนครั้งของการยิง

ประตูในการแขงขันฟุตบอลโลก ป ค.ศ. 2006 
  

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนการเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง คือ แหลงขอมูล
ทีมฟุตบอลที่เขารอบ 16 ทมีสดุทาย ในการแขงขันฟุตบอลโลก ป ค.ศ.2006 ณ ประเทศเยอรมนี 
ไดแก ทีมชาตอิิตาลี ทีมชาตฝิรั่งเศส  ทีมชาติเยอรมนี ทีมชาติโปรตุเกส ทีมชาติบราซิล ทีมชาติ
อังกฤษ ทีมชาติยูเครน ทีมชาติอารเจนตินา  ทีมชาติสเปน ทีมชาติกานา ทีมชาติสวิตเซอรแลนด 
ทีมชาติออสเตรเลีย ทีมชาติเนเธอรแลนด  ทีมชาติเอกวาดอร ทีมชาติเม็กซิโก ทีมชาติสวเีดน. 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. บันทึกที่ไดจากการแขงขันทางแผนดีวีดี 
1.1 ยุทธวธิีการยิงประต.ู 
1.2 รูปแบบการยิงประตูจากตรงกลางสนาม และจากดานขางสนาม 
1.3 วิธีการยิงประต ู
1.4 ชวงเวลาของการไดประต ู
1.5 จํานวนครั้งของการยิงประตูทีส่ัมฤทธิ์ผล และไมสมัฤทธิ์ผล,เขากรอบ และไมเขา

กรอบ 
2.เครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวก 

2.1 เครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติและแผนบนัทึกภาพ 
2.2 เครื่องรับโทรทัศน  (ถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ โดยบริษัท 

ทศภาค จํากดั 
 
  
 



 44 

 การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
แจกแจงความถี่,การหาคารอยละของยุทธวธิีการยิงประตูฟุตบอล ชวงเวลาของการไดประตู จํานวน
ครั้งของการยิงประตูที่เปนประตู และไมเปนประตู เขากรอบ และไมเขากรอบในการแขงขันฟุตบอล
โลก ปค.ศ.2006 โดยจัดกระทําเปนตารางประกอบความเรียง 
  

สรุปผลการวิจัย 
 1.ยุทธวธิีการยิงประตู แบบเปนประตูมากที่สุด คือยุทธวธิีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม 
จํานวน 16 ครั้ง คิดเปนรอยละ 53.33 สวนยุทธวธิีการยิงประตูแบบเปนประตูนอยที่สุด คือยุทธวธิี
การยิงประตูจากดานขางสนาม จํานวน 14 ครั้ง คิดเปนรอยละ 46.67 
 2. ยุทธวธิีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบเปนประตูมากที่สุด คอืการเตะลูกโทษ ณ 
จุดเตะโทษ คดิเปนรอยละ 31.25 สวนยทุธวธิีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบเปนประตูนอย
ที่สุด คือ การใชความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบคูตอสู การสงบอลทะลตุามชอง และการวิ่งออม
หลัง โดยแตละยุทธวิธี คิดเปนรอยละ 6.25 
 3. ยุทธวธิีการยิงประตูจากดานขางสนาม แบบเปนประตูมากที่สุดคือ การเปดบอลจาก
ดานขางสนามดวยลูกโดง คิดเปนรอยละ 42.85 สวนยทุธวธิีการยิงประตูจากดานขางสนาม แบบ
เปนประตูนอยที่สุดคือ การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกเรียด การสงบอลแบบหักมุมจากเสน
หลัง การเตะมุม การเตะลกูโทษ 2 จังหวะ และการเตะลูกโทษจังหวะเดียว โดยแตละยุทธวธิี คดิเปน
รอยละ 7.14 
 4.รูปแบบการยิงประตู ที่ใชไดผลมากที่สดุคือ การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง 
คิดเปนรอยละ 20 สวนรูปแบบการยิงประตู ที่ใชไดผลนอยที่สุดคือ การสงบอลทะลตุามชอง การใช
ความสามารถเฉพาะตวัเลี้ยงหลบคูตอสู การวิ่งออมหลัง การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูก
เรียด การสงบอลแบบหักมุมจากเสนหลัง การเตะมมุ การเตะฟรคีิก 2 จังหวะ โดยแตละรูปแบบ คิด
เปนรอยละ 3.33 
 5.ยุทธวธิีการยิงประตู แบบไมเปนประตู ที่ใชมากที่สุดคือ ยุทธวธิีการยิงประตูจากดานขาง
สนาม(ไมเขากรอบ) คิดเปนรอยละ 32.85 สวนยุทธวธิกีารยิงประตู แบบไมเปนประตู ที่ใชนอยที่สุด
คือ ยุทธวธิีการยิงประตูจากดานขางสนาม(เขากรอบ) คิดเปนรอยละ 14.57 
 6.ยุทธวธิีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู(เขากรอบ) มากที่สุดคือ การยิง
ประตูระยะไกล คิดเปนรอยละ 38.94 สวนยุทธวธิีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู
(เขากรอบ) นอยที่สุดคือ การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ คิดเปนรอยละ 1.06 
 7. ยุทธวิธกีารยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู(เขากรอบ) มากที่สุดคือ การ
เตะมุม คิดเปนรอยละ 19.83 สวนยุทธวิธกีารยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู(เขา
กรอบ) นอยที่สุดคือ การใชความสามารถเลี้ยงบอลหลบคูตอสู คิดเปนรอยละ 1.65 
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 8. ยุทธวธิีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู(ไมเขากรอบ) มากที่สุดคือ 
การยิงประตูระยะไกล คิดเปนรอยละ 38.47 สวนยทุธวิธีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปน
ประต ู(ไมเขากรอบ) นอยที่สุดคือ การสงบอลแบบทําชิง่ 2 – 3 จังหวะ คิดเปนรอยละ 0.81 
 9. ยุทธวธิีการยิงประตูจากดานขางสนาม แบบไมเปนประต ู(ไมเขากรอบ) มากที่สดุคือ 
การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง คิดเปนรอยละ 30.76  สวนยุทธวธิีการยิงประตูจาก
ดานขางสนาม แบบไมเปนประต ู(ไมเขากรอบ) นอยที่สุดคือ การยิงประตูระยะไกล คิดเปนรอยละ 
2.19 
            10.ชวงเวลาของการไดประตู แบบเปนประตูมากที่สุดคือการทําประตใูนชวงครึ่งเวลาแรก
นาทีที่1-15 คิดเปนรอยละ 26.67 และครึง่เวลาหลังนาทีที่ 76-90 คิดเปนรอยละ 20 สวนชวงเวลา
ของการไดประตูแบบเปนประตนูอยที่สุดคือการยิงประตู ชวงตอเวลาพิเศษนาทีที ่91-105 คิดเปน
รอยละ 3.33 
           11.จํานวนครั้งของการยิงประตู แบบเปนประตูรวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง คาเฉลีย่ 1.87 ครั้งตอ
เกม การยิงประตูแบบเขากรอบไมเปนประตูรวมทั้งสิ้น 311 ครั้ง คาเฉลี่ย 19.43 ครั้งตอเกม การยิง
ประตูแบบไมเขากรอบไมเปนประตูรวมทัง้สิ้น 520 ครั้ง คาเฉลี่ย 32.50 ครั้งตอเกม รวมการยิงประตู
ทั้งสิ้น 861 ครั้ง คาเฉลี่ย 53.80 ครั้งตอเกม          
 

อภิปรายผล    
 1.ยุทธวธิีการยิงประตู แบบเปนประตู ที่ใชไดผลมากทีสุ่ด คือยุทธวธิกีารยิงประตูจากตรง
กลางสนาม จํานวน 16 ครั้ง คิดเปนรอยละ 53.33 และยุทธวิธีการยิงประตูจากตรงกลางสนามที่ใช
มากที่สุด คือการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ คิดเปนรอยละ 31.25 อาจเปนเพราะการแขงขันฟุตบอล
โลกในครั้งน้ีแตละทีมเนนการเลนเกมรับเปนหลัก โดยอาศัยการคุมพ้ืนที่แดนหลัง แดนกลาง กดดัน
คูตอสูเพ่ือแยงบอลหาโอกาสโตกลับจึงทาํใหโอกาสการยิงประตูแบบเปนประตูหรือชนะกันภายใน
เวลานอยมาก แตละทีมตางมีความสามารถใกลเคียงกัน จึงตองเนนยุทธวธิีการยิงประตูจากตรง
กลางสนามและดานขางสนามหลากหลายแบบ แตเน่ืองจากการปองกันของฝายรับเหนียวแนน คุม
พ้ืนที่ดี ประกบคูตอสูดี ทําใหมีพ้ืนที่ในการเลนฟุตบอลนอย ไมมีเวลาคิดตัดสินใจมาก จึงทําให
ยุทธวิธีการยิงประตูแบบตางๆ ไมไดผล รวมทั้งสมาธขิองฝายปองกัน จํานวนผูเลนที่มีมาก 
ประสานงานในเกมรับที่ดี และความมีวินัยในเกมรับทีดี่ ผลการแขงขันจึงจบลงดวยการเสมอกนั ซ่ึง
สอดคลองกับชาญวิทย ผลชีวิน (2549:9) บทวิเคราะหการแขงขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลศิ ปค.ศ.
2006 ระหวางทีมชาติอิตาลกีับทีมชาตฝิรัง่เศส ผลการแขงขัน(6:5)ในเวลาเสมอกัน(1:1) กลาววา
ยุทธวิธีการเลนเกมรับแบบคุมพ้ืนที่ แดนหลัง แดนกลาง กดดันคูตอสูเพ่ือแยงบอล(Zone Pressing)
แลวหาโอกาสโตกลับแบรวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพเพื่อทําประตูทั้งจากยุทธวิธีการยิงประตู
จากตรงกลางสนามและจากดานขางสนามนั้นเปนยุทธวธิีที่ไดผลมากที่สุด และสอดคลองกับวทิยา 
เลาหกุล(2549:9)กลาวเพิ่มเติมวาการแขงขันฟุตบอลโลกสวนมากเนนการเลนเกมรับแลวหาจงัหวะ
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โตกลับเพ่ือยิงประตูสวนมากเนนความแข็งแรง ความรวดเร็ว ไหวพริบ ในการเขาทําประตูและการ
แกปญหาเฉพาะหนาที่ดี รวมทั้งการเลนเปนทีม(Team Tactic)ซ่ึงเปนยุทธวิธีที่นําไปสูความสําเร็จ
มากที่สุด สวนยุทธวิธีการยิงประตู ที่ใชไดผลนอยที่สดุ คือยุทธวธิกีารยิงประตูจากดานขางสนาม 
จํานวน 14 ครั้ง คิดเปนรอยละ 46.67 และยุทธวธิีการยิงประตูจากดานขางสนาม ที่ใชมากที่สุดคือ 
การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง คิดเปนรอยละ 42.85  เปนเพราะยุทธวธิีการยิงประตู
ดานขางสนามเปนการใชจังหวะการโตกลับที่ไดผลมากที่สุดและไมตองเสียเวลา สําหรับการยิงประตู
โดยเฉพาะการเขาทําประตจูากดานขางสนาม การใชพ้ืนที่ในการเลนเกมรุกจึงมีประสิทธิภาพ แต
ตองมีการฝกซอมการเขาทําประตูกันมาอยางดี มีความเขาใจทั้งคนเปดบอลและคนเขาทําประตู ทํา
ใหมีประสิทธภิาพการยงิประตูมีสูงมาก เพราะการสงบอลจากดานขางสนามนั้น ผูเลนฝายรุกและผู
เลนฝายรบัจะตองมีการเคลือ่นที่เขาหาประตู ฉะนั้นการเขาทําประตูจากดานขางสนามถามีความ
แมนยํา รวดเร็ว มีความสัมพันธรูใจระหวางผูเลนฝายรกุที่ดีแลว การผิดพลาดในการสกัดจากการ
ปองกัน รวมทั้งพ้ืนที่ในการปองกันจะมีโอกาสสูงมากที่จะไดประตู ชาญวิทย ผลชีวิน(2533:66) 
กลาวเพิ่มเติมวาการสงบอลจากดานขางสนามไมวาจะสงบอลแบบลกูโดงหรือลูกเรียด จะมี
ประสิทธิภาพนั้นตองมีการฝกฝน ฝกซอมอยางมากและผูเลนทั้ง 2 คนจะตองมีความสัมพันธกนั 
จะตองฝกซอมรูจักตําแหนงในการเขาทาํประตู(จุดนัดพบ)ในการยิงประตูฝายตรงขามใหได ซ่ึง
สอดคลองกับหลักสําคัญในการรุกที่หลากหลายของฟุตบอลสมัยใหม การแขงขันฟุตบอลโลกปค.ศ.
2006 น้ันทีมชาติโปรตเุกสกับทีมชาตเิยอรมนี จะใชยุทธวธิีการยิงประตูจากดานขางสนามเปนสวน
ใหญ เพราะในทีมมีผูเลนทีมี่ความสามารถเฉพาะตัวสูง มีความเร็ว ความแมนยําในการเปดบอลจาก
ดานขางสนามที่มีประสิทธสิูง รวมทั้ง 2 ทีมมีกองหนาที่ตวัใหญ มีความเร็ว มีความวองไวและมี
สัญชาติญาณในการทําประตูที่เด็ดขาด เชนทีมชาตเิยอรมนีมีผูเลนกองหนา 2 คนที่รูใจกันมากไดแก
มิโลสลาฟ โคลเซและลูคัส โพโดสกี้ ซ่ึงทั้ง 2 คนยิงประตูรวมกันไดทัง้สิ้น 8 ประตู สวนมากจะเปน
การเขาทําประตูจากดานขางสนามโดยการเปดบอลเขามาทั้งสิ้น แมกระทั่งทีมชาติโปรตุเกสมีผูเลน
ระดับโลกที่มีความสามารถสูง รวดเร็ว แมนยําในการเปดบอลไดแกหลุยส ฟโกและคริสเตียนโน 
โรนัลโด ทั้ง 2 คนเปนผูเลนทรงคุณคาตอทีมมาก ระบบของทีมจึงถูกนําเขามาเพื่อใหผูเลน 2 คนทํา
เกมเปนสวนใหญโดยเฉพาะเกมรับแลวโตกลบัเร็ว จะใชพ้ืนที่ดานขางสนามเปนยุทธวธิีที่ไดผลมาก
ที่สุด 
 2.รูปแบบการยิงประตู ที่ใชไดผลมากที่สดุคือการเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง 
คิดเปนรอยละ 20 เปนเพราะยุทธวิธีการยงิประตูดานขางสนามเปนการใชจังหวะการโตกลับที่ไดผล
มากที่สุดและไมตองเสียเวลา สําหรับการยิงประตูโดยเฉพาะการเขาทําประตูจากดานขางสนาม การ
ใชพ้ืนที่ในการเลนเกมรุกจึงมีประสิทธิภาพ แตตองมีการฝกซอมการเขาทําประตูกันมาอยางดี มี
ความเขาใจทัง้คนเปดบอลและคนเขาทําประตู ทําใหมีประสิทธิภาพการยิงประตูมีสูงมาก เพราะการ
สงบอลจากดานขางสนามนั้น ผูเลนฝายรกุและผูเลนฝายรับจะตองมีการเคลื่อนที่เขาหาประตู ฉะนั้น
การเขาทําประตูจากดานขางสนามถามีความแมนยํา รวดเร็ว มีความสัมพันธรูใจระหวางผูเลนฝาย
รุกที่ดีแลว การผิดพลาดในการสกัดจากการปองกัน รวมทั้งพ้ืนที่ในการปองกันจะมีโอกาสสูงมากที่
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จะไดประตู ชาญวิทย ผลชวีิน(2533:66) กลาวเพิ่มเติมวาการสงบอลจากดานขางสนามไมวาจะสง
บอลแบบลูกโดงหรือลูกเรียด จะมีประสิทธิภาพนั้นตองมีการฝกฝน ฝกซอมอยางมากและผูเลนทั้ง 2 
คนจะตองมีความสัมพันธกนั จะตองฝกซอมรูจักตําแหนงในการเขาทําประตู(จุดนดัพบ)ในการยงิ
ประตูฝายตรงขามใหได ซ่ึงสอดคลองกับหลักสําคัญในการรุกที่หลากหลายของฟุตบอลสมัยใหม 
การแขงขันฟุตบอลโลกปค.ศ.2006 น้ันทมีชาติโปรตุเกสกับทีมชาติเยอรมนี จะใชยุทธวิธีการยิง
ประตูจากดานขางสนามเปนสวนใหญ เพราะในทีมมีผูเลนที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง มีความเร็ว 
ความแมนยําในการเปดบอลจากดานขางสนามที่มีประสิทธิสูง รวมทัง้ 2 ทีมมีกองหนาที่ตัวใหญ มี
ความเร็ว มีความวองไวและมีสัญชาติญาณในการทําประตูที่เด็ดขาด เชนทีมชาตเิยอรมนีมีผูเลนกอง
หนา 2 คนที่รูใจกันมากไดแกมิโลสลาฟ โคลเซและลคูัส โพโดสกี้ ซ่ึงทั้ง 2 คนยิงประตูรวมกันได
ทั้งสิ้น 8 ประตู สวนมากจะเปนการเขาทาํประตูจากดานขางสนามโดยการเปดบอลเขามาทั้งสิ้น 
แมกระทั่งทีมชาติโปรตเุกสมีผูเลนระดับโลกที่มีความสามารถสูง รวดเร็ว แมนยําในการเปดบอล
ไดแกหลุยส ฟโกและคริสเตียนโน โรนัลโด ทั้ง 2 คนเปนผูเลนทรงคุณคาตอทีมมาก ระบบของทีมจึง
ถูกนําเขามาเพื่อใหผูเลน 2 คนทําเกมเปนสวนใหญโดยเฉพาะเกมรบัแลวโตกลบัเร็ว จะใชพ้ืนที่
ดานขางสนามเปนยุทธวิธทีี่ไดผลมากทีสุ่ด 
 
 3. ยุทธวิธกีารยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู(เขากรอบ) มากที่สุดคือ การ
ยิงประตูระยะไกล คิดเปนรอยละ 38.94 เปนเพราะวาทมีฟุตบอลสวนใหญเลนเกมรบั แดนหลัง แดน
กลาง โดยใชการคุมพ้ืนที่ ประกบคูตอสูใหมีพ้ืนที่ทําเกมรุกนอย มีเวลาคิดนอย ทําใหมีพ้ืนที่ในการ
เลนเกมรุกจึงมีนอยดวย ยุทธวธิีการยิงประตูระยะไกลจึงถูกนํามาใชเปนสวนมาก แตจะไดผลกต็องมี
การฝกฝนฝกซอมจนเกิดความชํานาญ นํ้าหนักและทศิทางในการยงิประตูตองเปนสําคัญ การวาง
เทา ความสัมพันธระหวางลาํตัวชวงบนกบัชวงตองพอดี เพราะลูกบอลมีการเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา
ตองคํานวณระยะทาง ทิศทางในการยิงใหดี ซ่ึงสอดคลองกับการแขงขนันัดชิงชนะเลศิอันดับที่ 3 
ระหวางทีมชาติเยอรมนี กับทีมชาติโปรตุเกส มียุทธวธิกีารยิงประตูจากระยะไกล 3 ประตู จากทั้งสิ้น 
4 ประตู ผลการแขงขันทีมชาติเยอรมนี ชนะ ทีมชาติโปรตุเกส ( 3 : 1 )โดยผูเลนที่ยิงประตูจาก
ระยะไกลนั้นเปนคนเดียวทีท่ําได 3 ประตู ไดแกเซบาสเตียน ชไวสไตเกอร หมายเลข 7 ของทมีชาติ
เยอรมนีเปนผูทําประตู ทั้งทีย่ิงประตูจากระยะไกล 25หลา 30หลาและแมกระทั่งการยิงประตูจากการ
ตั้งเตะฟรีคิก จะตองไดรับการฝกมาอยางดี จนเกิดความมั่นใจในการยิงประตู ซ่ึงสอดคลองกับ 
นิพนธ กิติกุล(2525:416) กลาววาเพื่อใหการยิงประตูประสบความสําเร็จในดานความแมนยํา และมี
พลังแรงที่สุด ผูเลนควรใชเทคนิคการเตะฟุตบอลดวยหลังเทา เพราะหลังเทาเปนบริเวณกระดูกที่มี
ความแข็งแรงมากที่สุดและมีพ้ืนที่กวางใหญ ทําใหเกิดความแมนยําและมีพลังแรงสามารถยิงประตู
จากระยะตางๆไดทุกระยะทั้งระยะใกลและระยะไกล ซ่ึงเปนการยิงประตูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
          4. ยุทธวธิีการยิงประตูจากดานขางสนาม แบบไมเปนประต ู(เขากรอบ) มากที่สุดคือ การเตะ
มุม คิดเปนรอยละ 19.83  เพราะวาการเลนเกมรับแบบคุมพ้ืนที่แดนหลัง แดนกลาง เปนการปองกัน
ที่ดีสุด ทําใหฝายรุกมีพ้ืนทีใ่นการเลนนอย รวมทั้งโดนกดดันจากฝายรับตลอดเวลาเมื่อเขามาในแดน
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ปองกัน เกมรุกที่มีประสิทธภิาพรองจากการยิงประตูระยะไกลไดแกลูกตั้งเตะแบบตางๆ รวมทั้งการ
เตะมุมดวย การเตะมุมจะตองมีการใชลูกสูตรในการเขาทําประตู จะตองมีผูเลนไปบังทิศทางของ
ผูรักษาประตูเพ่ือไมใหออกมาตัดลูกกลางอากาศไดสะดวก และตองมีผูเลนกองหลังที่สามารถเลนลูก
โหมงกลางอากาศไดดีขึ้นไปทําประตู 2-3 คน โดยการวิ่งเปลี่ยนทิศทางหลอกฝายปองกันใหไปใน
ทิศทางอื่นกอนจะวิ่งมาจุดนัดพบดวยความเร็วโถมเขาหาประตูทั้งวิ่งไปที่เสาใกล  เสาไกลเพื่อหา
จังหวะเขาทําประตูใหไดซ่ึงปจจุบันถาฝายปองกันไมมีประสิทธิภาพในการปองกันที่ดี โอกาสที่เสีย
ประตูมีถึงรอยละ 80 จะเห็นไดจากการแขงขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลศิ ปค.ศ.2006 ระหวางทีม
ชาติอิตาลีกับทีมชาติฝรั่งเศส ประตูที่ไดจากการแขงขันนัดนี้มาจากการเตะมุม 1 ประตู โดยการเปด
บอลไปจุดนัดพบและการเขาทําประตทูี่รวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพของผูเลนฝายรุกตองมี
รางกายสูงใหญ สามารถเลนลูกกลางอากาศไดดี 
 5. ยุทธวธิีการยิงประตูจากตรงกลางสนาม แบบไมเปนประต ู(ไมเขากรอบ) มากที่สุดคือ 
การยิงประตูระยะไกล คิดเปนรอยละ 38.47 เปนเพราะวาทีมฟุตบอลสวนใหญเลนเกมรับ แดนหลัง 
แดนกลาง โดยใชการคุมพ้ืนที่ ประกบคูตอสูใหมีพ้ืนทีท่ําเกมรุกนอย มีเวลาคิดนอย ทําใหมีพ้ืนที่ใน
การเลนเกมรกุจึงมีนอยไปดวย ยุทธวิธีการยิงประตูระยะไกลจึงถูกนาํมาใชเปนสวนมาก แตจะไดผล
ก็ตองมีการฝกฝนฝกซอมจนเกิดความชํานาญ นํ้าหนักและทศิทางในการยิงประตตูองเปนสําคัญ 
การวางเทา ความสัมพันธระหวางลําตัวชวงบนกับชวงตองพอดี เพราะลูกบอลมีการเคลื่อนที่อยู
ตลอดเวลาตองคํานวณระยะทาง ทิศทางในการยิงใหดี ซ่ึงสอดคลองกับการแขงขนันัดชิงชนะเลิศ
อันดับที่ 3 ระหวางทีมชาติเยอรมนี กับทีมชาติโปรตุเกส มียุทธวธิีการยิงประตูจากระยะไกล 3 ประตู 
จากทั้งสิ้น 4 ประตู ผลการแขงขันทีมชาติเยอรมนี ชนะ ทีมชาติโปรตุเกส ( 3 : 1 )โดยผูเลนที่ยงิ
ประตูจากระยะไกลนั้นเปนคนเดียวทีท่ําได 3 ประตู ไดแกเซบาสเตยีน ชไวสไตเกอร หมายเลข 7 
ของทีมชาติเยอรมนีเปนผูทําประตู ทั้งที่ยงิประตูจากระยะไกล 25หลา 30หลาและแมกระทั่งการยิง
ประตูจากการตั้งเตะฟรีคิก จะตองไดรับการฝกมาอยางดี จนเกิดความมั่นใจในการยิงประตู ซ่ึง
สอดคลองกับ นิพนธ กิติกุล(2525:416) กลาววาเพื่อใหการยิงประตูประสบความสําเร็จในดานความ
แมนยํา และมีพลังแรงที่สุด ผูเลนควรใชเทคนิคการเตะฟุตบอลดวยหลังเทา เพราะหลังเทาเปน
บริเวณกระดกูที่มีความแขง็แรงมากที่สุดและมีพ้ืนที่กวางใหญ ทําใหเกิดความแมนยําและมีพลงัแรง
สามารถยิงประตูจากระยะตางๆไดทุกระยะทั้งระยะใกลและระยะไกล ซ่ึงเปนการยิงประตูที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  
 6. ยุทธวธิีการยิงประตจูากดานขางสนาม แบบไมเปนประต ู(ไมเขากรอบ) มากที่สุดคือ 
การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง คิดเปนรอยละ 30.76 เปนเพราะยุทธวธิีการยิงประตู
ดานขางสนามเปนการใชจังหวะการโตกลับที่ไดผลมากที่สุดและไมตองเสียเวลา สําหรับการยิงประตู
โดยเฉพาะการเขาทําประตจูากดานขางสนาม การใชพ้ืนที่ในการเลนเกมรุกจึงมีประสิทธิภาพ      
แตตองมีการฝกซอมการเขาทําประตูกันมาอยางดี มีความเขาใจทั้งคนเปดบอลและคนเขาทําประตู 
ทําใหมีประสทิธิภาพการยงิประตูมีสูงมาก เพราะการสงบอลจากดานขางสนามนั้น ผูเลนฝายรกุและ
ผูเลนฝายรบัจะตองมีการเคลื่อนที่เขาหาประตู ฉะนั้นการเขาทําประตูจากดานขางสนามถามีความ
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แมนยํา รวดเร็ว มีความสัมพันธรูใจระหวางผูเลนฝายรกุที่ดีแลว การผิดพลาดในการสกัดจากการ
ปองกัน รวมทั้งพ้ืนที่ในการปองกันจะมีโอกาสสูงมากที่จะไดประตู ชาญวิทย ผลชีวิน(2533:66) 
กลาวเพิ่มเติมวาการสงบอลจากดานขางสนามไมวาจะสงบอลแบบลูกโดงหรือลูกเรียด               
จะมีประสิทธภิาพนั้นตองมีการฝกฝน ฝกซอมอยางมากและผูเลนทัง้ 2 คนจะตองมีความสัมพันธกัน 
จะตองฝกซอมรูจักตําแหนงในการเขาทาํประตู(จุดนัดพบ)ในการยิงประตูฝายตรงขามใหได           
ซ่ึงสอดคลองกับหลักสําคญัในการรุกทีห่ลากหลายของฟุตบอลสมยัใหม                               
การแขงขันฟุตบอลโลกปค.ศ.2006 น้ันทมีชาติโปรตุเกสกับทีมชาติเยอรมนี จะใชยุทธวิธีการยิง
ประตูจากดานขางสนามเปนสวนใหญ เพราะในทีมมีผูเลนที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง มีความเร็ว 
ความแมนยําในการเปดบอลจากดานขางสนามที่มีประสิทธิสูง รวมทัง้ 2 ทีมมีกองหนาที่ตัวใหญ    
มีความเร็ว มีความวองไวและมีสัญชาตญิาณในการทาํประตูทีเ่ด็ดขาด เชนทีมชาติเยอรมนีมีผูเลน
กองหนา 2 คนที่รูใจกันมากไดแกมิโลสลาฟ โคลเซและลคูัส โพโดสกี้ ซ่ึงทั้ง 2 คนยิงประตูรวมกันได
ทั้งสิ้น 8 ประตู สวนมากจะเปนการเขาทาํประตูจากดานขางสนามโดยการเปดบอลเขามาทั้งสิ้น 
แมกระทั่งทีมชาติโปรตเุกสมีผูเลนระดับโลกที่มีความสามารถสูง รวดเร็ว แมนยาํในการเปดบอล
ไดแกหลุยส ฟโกและคริสเตียนโน โรนัลโด ทั้ง 2 คนเปนผูเลนทรงคุณคาตอทีมมาก ระบบของทีมจึง
ถูกนําเขามาเพื่อใหผูเลน 2 คนทําเกมเปนสวนใหญโดยเฉพาะเกมรบัแลวโตกลบัเร็ว จะใชพ้ืนที่
ดานขางสนามเปนยุทธวิธทีี่ไดผลมากทีสุ่ด 
            7.ชวงเวลาของการไดประตูแบบเปนประตูมากที่สุดคือการทําประตชูวงครึ่งแรกนาทีที่1-15 
คิดเปนรอยละ 26.67 เปนเพราะวาสมาธใินการแขงขันชวงเวลาดังกลาวของทั้ง 2 ทีมตางมีสมาธิใน
การเลนเกมรกุเพื่อที่จะเปนฝายคุมเกมกนัในแดนกลางมาก เกมในชวงแรกจะมีความเขมขนมาก 
การเลนเกมรบัสวนมาก เนนเกมรับแดนกลาง กดดัน แยงบอล บีบพ้ืนที่คูตอสูตลอดเวลา ทีมใด
ผิดพลาดในชวงเวลาดังกลาวจะมีโอกาสเสียประตูมากถึง รอยละ 80 จะเห็นไดจากการแขงขันรอบ
ชิงชนะเลศิฟตุบอลโลกปค.ศ.2006 ระหวางทีมชาติอิตาลีกับทีมชาตฝิรั่งเศส ชวงเวลาในการยิงประตู
อยูในชวงนาทีที่1-15 จากการแขงขันไดประตูที1่ ในชวงเวลานาทีที ่7 และประตทูี่ 2 ชวงเวลานาทีที่
16 เพราะทั้ง 2 ทีมเลนเกมรับแดนกลางเพื่อแยงความไดเปรียบในการแขงขันและทําไดดีทั้ง 2 ทีม
ชวงเวลา 10 นาทีแรกของการแขงขัน ทมีชาติฝรั่งเศสสามารถกดดันทีมชาติอิตาลีในแดนกลางไดดี
และสามารถสรางโอกาสทําเกมรุกจึงมีโอกาสยิงประตูกอนจากการไดประตูจากทําฟาลวของทีมชาติ
อิตาลีในเขตโทษ จึงไดประตูจาการยิงประตู ณ จุดเตะโทษ จากนั้นทมีชาติอิตาลี กดดันแดนกลางได
ดีกวาในชวงเวลานาที่10-16จึงสามารถยิงประตูไดจากการเตะมุม ซ่ึงสอดคลองกับการแขงขัน
ฟุตบอลโลกปค.ศ.2006 ณ ประเทศเยอรมนี ตั้งแตการใชยุทธวธิีการเลนเกมรับ จากแดนหลัง แดน
กลาง แลวหาโอกาสโตกลับทันที จะไดประตูจากการเขาทําประตทูี่รวดเร็ว แมนยําและประสทิธภิาพ 
ดังคํากลาวของ ชาญวิทย ผลชีวิน(2549:9 กรกฏาคม) กลาววาการเลนเกมรับที่ดีจากแดนหลัง แดน
กลาง โดยกดดันคูตอสูเพ่ือแยงบอล(Zone Pressing)แลวหาโอกาสโตกลบัเร็วเพ่ือเขาทําประตูโดย
เนนความรวดเร็ว แมนยํา และมีประสทิธภิาพทั้งจากการยิงประตูจากตรงกลางสนาม และดานขาง
สนาม เปนยุทธวธิีการยิงประตูที่ไดผลมากที่สุด 
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            8.จํานวนครั้งของการยิงประตู แบบเปนประตูมีทั้งสิ้น 30 ประต ูคาเฉลีย่ของการยิงประตู 
1.87 ประตู/เกม โดยไดประตูจากตรงกลางสนาม ทั้งสิ้น 16 ประตูและจากดานขางสนาม 14 ประตู 
เปนเพราะวาการยิงประตูจากตรงกลางสนาม เปนการยิงประตูจากการทําชิ่ง และการยิงประตูจาก
การเตะ ณ จุดเตะโทษนั้นไดผลมากที่สุด สําหรับจํานวนครั้งของการยิงประตูแบบเขากรอบไมเปน
ประตูมีทั้งสิ้น 311 ครั้ง คาเฉลี่ยของการยิงประตู 19.43 ครั้ง/เกม โดยเฉลี่ยเปนการยิงประตูจากตรง
กลางสนาม 190 ครั้ง จากดานขางสนาม 121 ครั้ง ยุทธวธิีการยิงประตูแบบเขากรอบ(ไมเปนประตู)
จากตรงกลางสนามที่ใชมากที่สุด การยิงประตูระยะไกล สวนยุทธวิธกีารยิงประตูจากดานขางสนาม
ที่ใชมากที่สุด การเตะมุม และจํานวนครั้งของการยิงประตูแบบไมเขากรอบ(ไมเปนประตู)มีทั้งสิ้น 
520 ครั้ง คาเฉลี่ยของการยิงประตู 32.50 ครั้ง/เกม โดยเปนการยิงประตูจากตรงกลางสนาม 247 
ครั้ง จากดานขางสนาม 273 ครั้ง ยุทธวธิีการยิงประตแูบบไมเขากรอบ(ไมเปนประตู)จากตรงกลาง
สนามที่ใชมากที่สุด การยิงประตูระยะไกล สวนยุทธวิธกีารยิงประตูจากดานขางสนามที่ใชมากที่สุด 
การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง เปนเพราะวาเกมการเลนสวนใหญจะเปนแบบการเลน
เกมรับเปนหลกัจึงทําใหยุทธวธิีที่นํามาใชสวนมากเปนแบบใชการเลนลูกจากกลางอากาศเปนหลัก
เชนการยิงประตูระยะไกล การเตะมุม การเปดบอลจากดานขางสนามดวยลูกโดง เปนการเลนเกมรุก
ที่ใชเวลานอย ไดระยะทางมาก ไมตองผานแผงหลังที่ตั้งรับเพ่ือปองกันแดนกลาง แดนหลัง แตไดผล
จากการยิงนอย ทําใหเกิดการยิงประตูแบบไมมีจุดหมาย สําหรับการยิงประตูจากตรงกลางสนามที่
ไดผลมากเกิดจากการทําชิ่ง เลนเร็ว ใชจังหวะในการเลนไมเกิน1-2 จังหวะ เนนความรวดเร็ว 
แมนยํา และมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดจากทีมชาติบราซิลและทีมชาติอารเจนตินาจะเลนเรว็เนนการ
สงบอลสั้น1-2 จังหวะ ความสัมพันธของผูเลนที่ดี ความฉลาดและการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ดี
เปนการตัดสนิเกมการยิงประตูที่ไดผลมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับชาญวิทย ผลชีวนิ(2534:67)   
กลาววา การสงบอลทะลุตามชองตองอาศัยเทคนิคการสงบอลรวดเร็วและแมนยํา โดยหาโอกาสสง
บอลผานแนวปองกันเพ่ือเขาไปยิงประตู แตตองอาศัยความคิดสรางสรรคระหวางผูเลนฝายรุกทํา
เกมและมีการฝกซอมกันมาอยางดี รูใจกัน จะเห็นจากการแขงขันฟุตบอลโลกปค.ศ.2006ระหวางทีม
ชาติบราซลิกบัทีมชาติกานา บราซิลไดใชยุทธวิธกีารยิงจากตรงสนามโดยการทําชิ่ง1-2 จังหวะเขา
ทําประตู ทําใหทีมชาติบราซิลชนะ3:0 รวมทั้งมียุทธวธิีการยิงประตจูากตรงกลางสนามที่หลากหลาย
เชนการสงบอลทะลุตามชอง การทําชิ่ง 2-3 จังหวะเขายิงประตู การยิงประตูจากระยะไกล การยิง
ประตูจากดานขางสนาม ทําใหเพลิดเพลนินาสนใจและนําไปเปนแบบอยางในการเลนฟุตบอล
สมัยใหม เพราะฉะนั้นจํานวนครั้งของการยิงประตูจะตองเกิดขึ้นหลากหลายแบบ หลายสไตล
ผสมผสาน กลมกลืน ทําใหมีศิลปะในการยิงประตูที่นาสนใจ นาจดจํา ซ่ึงสอดคลองกับ            
ชาญวิทย ผลชีวิน(2534:62)มีความเห็นวาการุรกกับการยิงประตู(Attack Scoring)ประตูเปนสิ่งทีท่ีม
ฟุตบอลทุกทมีใฝฝนที่จะไดกันทั้งน้ัน เพ่ือจุดมุงหมายในการอยางเดียวกันคือชยัชนะ แตการได
ประตูมานั้นไมใชเรื่องงายหรือยากเกินไปหากมีการฝกซอมกันมาอยางดี ถูกตอง และจาก
ความสามารถในการเลนเปนกลุม ทีม การผสมผสานกันอยางมีแบบแผน จะทําใหเกมรุกมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในการรุกเปนศลิปะ มีขั้นตอนและวิธีการตางๆมากมาย 
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 1.การวิจัยในครั้งน้ีตองการให ผูฝกสอน นักกีฬา นําไปประยุกตใชกับการฝกซอมและ
แขงขันตอไป. 
 2.การวิจัยควรทําการวิจัยกบัการแขงขันที่จัดเปนแบบลีกอาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตอไป. 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1.ควรทําการวิจัยศึกษายุทธวธิีการเลนเกมรับและเกมรุก ตั้งแตรอบแรกจนถึงรอบชิง
ชนะเลศิ. 
 2.ควรทําการวิจัยศึกษาการแขงขันฟุตบอลระดับอาชพีของแตละประเทศ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ. 
 3.ควรทําการวิจัยในกีฬาประเภทอื่นตอไป. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
  

1. อาจารยชาญวิทย  ผลชีวิน  ประธานผูฝกสอนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศ 
ไทยและหวัหนาผูฝกสอนฟุตบอลฟุตบอลทีมชาต ิ
ไทยชุดเอเชี่ยนเกมส 

2. อาจารยทองสุข  สัมปหังสิต  อาจารยประจําภาควิชาพลศึกษา มหาวทิยาลัย 
            ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ ผูชวย 

ฝกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเอเชี่ยนเกมส 
3. อาจารยวิทยา  เลาหกุล  อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและผูฝกสอนฟุตบอล 

ทีมชาตไิทย 
4. อาจารยอาจหาญ  ทรงงามทรัพย อดีตอาจารยประจําภาควิชาพลศึกษา   

              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ 
              อดีตผูฝกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย 
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ใบบันทึกคะแนนยุทธวิธีการยิงประตูแบบเปนประตู 
 
การแขงขัน ................................................................................................................................... 
ระหวาง ................................................................ กับ ................................................................. 
วันที่ ..................................................................... สถานที่ .......................................................... 
 

ตรวจความถี ่ยุทธวิธีการยงิประต ู
จากตรงกลางสนาม ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

จํานวน 
รวม 

รอยละ 

1. การยิงประตูระยะไกล 
   (Long Shooting) 

    

2. การทําชิง 1-2 จังหวะ 
   (Wall Pass) 

    

3. การสงบอลแบบทําชิ่ง 2-3 จังหวะ 
   (Double Pass) 

    

4. การสงบอลแบบทะลตุามชอง 
   (Through Pass) 

    

5. การใชความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบ 
   คูตอสู (Solo) 

    

6. การเตะลูกโทษจังหวะเดยีว 
   (Direct Free kick) 

    

7. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 
   (Panty Kick) 

    

8. การวิ่งออมหลัง 
(Overlap Run) 

    

9. การเตะบอลยาว 
(Long Pass) 

    

 
 
 

ผลการแขงขนั....................................................................... 
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ใบบันทึกคะแนนยุทธวิธีการยิงประตูแบบเปนประตู 
 
การแขงขัน ................................................................................................................................... 
ระหวาง ................................................................ กับ ................................................................. 
วันที่ ..................................................................... สถานที่ .......................................................... 
 

ตรวจความถี ่ยุทธวิธีการยงิประต ู
จากดานขางสนาม ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

จํานวน 
รวม 

รอยละ 

1. การยิงประตูระยะไกล 
   (Long Shooting) 

    

2. การทําชิง 1-2 จังหวะ 
   (Wall Pass) 

    

3. การสงบอลแบบทําชิ่ง 2-3 จังหวะ 
   (Double Pass) 

    

4. การสงบอลแบบทะลตุามชอง 
   (Through Pass) 

    

5. การใชความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบ 
   คูตอสู (Solo) 

    

6. การเตะลูกโทษจังหวะเดยีว 
   (Direct Free kick) 

    

7. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 
   (Panty Kick) 

    

8. การวิ่งออมหลัง 
(Overlap Run) 

    

9. การเตะบอลยาว 
(Long Pass) 

    

 
 
 

ผลการแขงขนั....................................................................... 
 
 
. 
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ใบบันทึกคะแนนยุทธวิธีการยิงประตูแบบไมเปนประตู 
(เขากรอบ) 

 
การแขงขัน ................................................................................................................................... 
ระหวาง ................................................................ กับ ................................................................. 
วันที่ ..................................................................... สถานที่ .......................................................... 
 

ตรวจความถี ่ยุทธวิธีการยงิประต ู
จากตรงกลางสนาม ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

จํานวน 
รวม 

รอยละ 

1. การยิงประตูระยะไกล 
   (Long Shooting) 

    

2. การทําชิง 1-2 จังหวะ 
   (Wall Pass) 

    

3. การสงบอลแบบทําชิ่ง 2-3 จังหวะ 
   (Double Pass) 

    

4. การสงบอลแบบทะลตุามชอง 
   (Through Pass) 

    

5. การใชความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบ 
   คูตอสู (Solo) 

    

6. การเตะลูกโทษจังหวะเดยีว 
   (Direct Free kick) 

    

7. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 
   (Panty Kick) 

    

8. การวิ่งออมหลัง 
(Overlap Run) 

    

9. การเตะบอลยาว 
(Long Pass) 

    

 
 
 
 

ผลการแขงขนั....................................................................... 
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ใบบันทึกคะแนนยุทธวิธีการยิงประตูแบบไมเปนประตู 
(เขากรอบ) 

 
การแขงขัน ................................................................................................................................... 
ระหวาง ................................................................ กับ ................................................................. 
วันที่ ..................................................................... สถานที่ .......................................................... 
 

ตรวจความถี ่ยุทธวิธีการยงิประต ู
จากดานขางสนาม ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

จํานวน 
รวม 

รอยละ 

1. การยิงประตูระยะไกล 
   (Long Shooting) 

    

2. การทําชิง 1-2 จังหวะ 
   (Wall Pass) 

    

3. การสงบอลแบบทําชิ่ง 2-3 จังหวะ 
   (Double Pass) 

    

4. การสงบอลแบบทะลตุามชอง 
   (Through Pass) 

    

5. การใชความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบ 
   คูตอสู (Solo) 

    

6. การเตะลูกโทษจังหวะเดยีว 
   (Direct Free kick) 

    

7. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 
   (Panty Kick) 

    

8. การวิ่งออมหลัง 
(Overlap Run) 

    

9. การเตะบอลยาว 
(Long Pass) 

    

 
 
 
 

ผลการแขงขนั....................................................................... 
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ใบบันทึกคะแนนยุทธวิธีการยิงประตูแบบไมเปนประตู 
(ไมเขากรอบ) 

 
การแขงขัน ................................................................................................................................... 
ระหวาง ................................................................ กับ ................................................................. 
วันที่ ..................................................................... สถานที่ .......................................................... 
 

ตรวจความถี ่ยุทธวิธีการยงิประต ู
จากตรงกลางสนาม ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

จํานวน 
รวม 

รอยละ 

1. การยิงประตูระยะไกล 
   (Long Shooting) 

    

2. การทําชิง 1-2 จังหวะ 
   (Wall Pass) 

    

3. การสงบอลแบบทําชิ่ง 2-3 จังหวะ 
   (Double Pass) 

    

4. การสงบอลแบบทะลตุามชอง 
   (Through Pass) 

    

5. การใชความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบ 
   คูตอสู (Solo) 

    

6. การเตะลูกโทษจังหวะเดยีว 
   (Direct Free kick) 

    

7. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 
   (Panty Kick) 

    

8. การวิ่งออมหลัง 
(Overlap Run) 

    

9. การเตะบอลยาว 
(Long Pass) 

    

 
 
 
 

ผลการแขงขนั....................................................................... 
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ใบบันทึกคะแนนยุทธวิธีการยิงประตูแบบไมเปนประตู 
(ไมเขากรอบ) 

 
การแขงขัน ................................................................................................................................... 
ระหวาง ................................................................ กับ ................................................................. 
วันที่ ..................................................................... สถานที่ .......................................................... 
 

ตรวจความถี ่ยุทธวิธีการยงิประต ู
จากดานขางสนาม ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

จํานวน 
รวม 

รอยละ 

1. การยิงประตูระยะไกล 
   (Long Shooting) 

    

2. การทําชิง 1-2 จังหวะ 
   (Wall Pass) 

    

3. การสงบอลแบบทําชิ่ง 2-3 จังหวะ 
   (Double Pass) 

    

4. การสงบอลแบบทะลตุามชอง 
   (Through Pass) 

    

5. การใชความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบ 
   คูตอสู (Solo) 

    

6. การเตะลูกโทษจังหวะเดยีว 
   (Direct Free kick) 

    

7. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 
   (Panty Kick) 

    

8. การวิ่งออมหลัง 
(Overlap Run) 

    

9. การเตะบอลยาว 
(Long Pass) 

    

 
 
 
 

ผลการแขงขนั..................................................................... 
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                      ผลการแขงขันฟุตบอลโลก ป ค.ศ.2006 ณ ประเทศเยอรมน ี
 
                    รอบ 16 ทีมสุดทาย                         ผลการแขงขัน 
                   1.เยอรมนี - สวีเดน                                       ( 2 : 0 ) 

                   2.อารเจนตินา – เม็กซิโก                         ( 2 : 1 ) 
                   3.โปรตุเกส – เนเธอรแลนด                      ( 1 : 0 ) 
                   4.อังกฤษ – เอกวาดอร                           ( 1 : 0 ) 
                   5.อิตาลี – ออสเตรเลยี                            ( 1 : 0 ) 
                   6.ยูเครน – สวิสเซอรแลนด                      ( 0 : 0 )           จุดโทษ ( 4 : 2 ) 
                   7.บราซิล – กานา                                 ( 3 : 0 ) 
                   8.ฝรั่งเศส – สเปน                                 ( 3 : 1 ) 
 
                       รอบ 8 ทีมสุดทาย                                  ผลการแขงขัน 
                  9.เยอรมนี – อารเจนตินา                        ( 1 : 1 )            จุดโทษ ( 5 : 3 ) 
                10.โปรตุเกส – อังกฤษ                             ( 0 : 0 )            จุดโทษ ( 4 : 2 ) 
                11.อิตาลี – ยูเครน                                  ( 3 : 0 ) 
                12.ฝรั่งเศส – บราซิล                               ( 1 : 0 ) 
 
                   รอบรองชนะเลศิ 4 ทีมสดุทาย             ผลการแขงขัน 
               13.อิตาลี – เยอรมนี                                  ( 2 : 0 ) 
               14.ฝรั่งเศส – โปรตุเกส                              ( 1 : 0 ) 
 
                    รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3                          ผลการแขงขัน 
               15.เยอรมนี – โปรตุเกส                              ( 3 : 1 ) 
 
                   รอบชิงชนะเลศิ อันดับ 1                         ผลการแขงขัน 
               16.อิตาลี – ฝรัง่เศส                                    ( 1 : 1 )          จุดโทษ ( 6 : 5 ) 
 
                จํานวนประตยูิงทั้งสิ้น                             รวม 30 ประตู  
                      -ยิงประตจูากตรงกลางสนามทั้งสิ้น             16 ประต ู
                      -ยิงประตจูากดานขางสนามทั้งสิ้น              14 ประต ู
                อัตราเฉลี่ยการยิงประตตูอนัด= 1.87 ประตูตอ 1 นัด 
                ผูทําประตสููงสุดไดแก มิโลสลาฟ โคลเซ ยิงประตูได 6 ประตู(ทีมชาตเิยอรมนี) 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล                              นายนพพร  เอกสารทา 
วันเดือนปเกิด                         1 มีนาคม 2514 
สถานที่เกิด                            จังหวัดชัยภูมิ 
สถานที่อยูปจจุบัน                    เลขที่ 175 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชอง อ.ปากชอง 
                                          จ.นครราชศรีมา 30130 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน    (ตําแหนง) เจาหนาที่พลศึกษา ระดับ 4 
สถานที่ทํางานปจจุบัน               กองการกีฬา สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 
                                          กรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา                      
            พ.ศ. 2533                 ปกศ.สูง 
                                           จาก วิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิ 
            พ.ศ. 2535                 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ. พลศึกษา) 
                                          จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
            พ.ศ. 2550                 การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม. พลศึกษา) 
                                          จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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