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บทคั ดย่อ ภาษาไท

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูฟุตบอลที่
เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมทีไ่ ม่ประสบความสาเร็จ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ดาเนินการวิจัยคือทีมที่
ประสบความสาเร็จ ได้แก่ ทีมชาติเยอรมัน ทีมชาติอาร์เจนตินา และทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ ทีมชาติญี่ปุ่น ทีมชาติออสเตรเลีย ทีมชาติ
ฮอนดูรัส และทีมชาติแคเมอรูน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทาการวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลจากเกมการแข่งขัน
จานวน 25 เกม ผ่านโปรแกรม Focus X2 Version 1.5 โดยนาข้อมูลค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) มาวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตู วิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วย
The Mann-Whitney U Test และ The Friedman Test กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการทาประตูที่นิยมใช้มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบความสาเร็จและทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ พบว่า รูปแบบการส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน 158 ครั้ง (23.41%) จากรูปแบบการทาประตูทั้งหมด 675 ครั้ง และรูปแบบ
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) เป็นรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุด จานวน 38 ครั้ง (17.19%) จากการทาประตูที่เข้ากรอบ
ทั้งหมด 221 ครั้ง และยังเป็นรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูมากที่สุด จานวน 8 ครั้ง (24.25%) จากการทาประตูที่ได้ประตูทั้งหมด 33 ครั้ง
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 คือ ใช้ตาแหน่งกองหน้าทาประตู 123 ครั้ง (55.70%) โดยใช้พื้นที่ที่ใช้ทาประตูภายในเขตโทษ 117 ครั้ง (52.94%) ใช้ตาแหน่ง
กองกลางส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู 99 ครั้ง (44.80%) ใช้พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลหน้ากรอบเขตโทษ 47 ครั้ง (21.27%) ใช้เทคนิคในการยิง
ประตูคือ การยิงด้วยหลังเท้า 92 ครั้ง (41.60%) ใช้แทคติคในการทาประตูคือ การหาพื้นที่ว่าง 81 ครั้ง (36.70%) และช่วงเวลาที่ใช้ในการทาประตู
คือ นาทีที่ 1 - 15 กับ นาทีที่ 46 - 60 จานวนอย่างละ 38 ครั้ง (17.19%)
3. เปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 8 รูปแบบ โดยทีมที่ประสบความสาเร็จใช้รูปแบบการทา
ประตูที่เข้ากรอบประตูมากกว่าทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ จานวน 6 รูปแบบ คือ รูปแบบการส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) การส่งลูกชิ่ง (Wall
pass) การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass) การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) และการเตะจากมุม (Corner kick) และการโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้
(Fast breaks) ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้รูปแบบการทาประตูคือ การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick) กับ การส่งบอลระยะไกล (Long
pass) มากกว่าทีมที่ประสบความสาเร็จ
4. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2014 พบว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู พื้นที่ที่ใช้ทาประตู พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู และแทคติคในการ
ทาประตู มีความแตกต่างกัน อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 มีการใช้รูปแบบการทาประตูที่นิยม ได้ประตู และเข้ากรอบประตูมากที่สุด คือ ส่งจากด้านข้าง
(Crossing) เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จมีรูปแบบการทาประตูที่แตกต่างจากทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ จานวน 8 รูปแบบคือ รูปแบบการส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks) การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick) การเตะจากมุม (Corner kick)
และการส่งบอลระยะไกล (Long pass)
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤ

{

The study aimed to investigate and compare the patterns and the factors affecting goal between successful
and unsuccessful teams in Soccer World Cup 2014. The analytic study was conducted by purposive sampling. The samples
were divided into two groups: successful team (German and Argentina) and unsuccessful teams (Japan, Australia, Honduras
and Cameroon). Twenty five games were analyzed from motion files recording by using sport analysis software Focus X2
version 1.5. The comparison of patterns and factors affecting goal were analyzed in terms of frequency and percentage
using the Mann-Whitney U Test and the Friedman Test. The significant difference level was at .05.
Results
1. In Soccer World Cup 2014, the goal attacking pattern which most frequently used by successful and
unsuccessful teams was crossing 158 times (23.41%) from the total 675 times. Also, crossing was the most frequency shot
on target pattern used 38 times (17.19%) from the total 221 times and was the most frequently succeed goal attacking 8
times (24.25%) from total 33 times.
2. The factors affecting shot on target used by successful and unsuccessful teams in Soccer World Cup 2014
were striker player 123 times (55.70%) by using inside the penalty area 117 times (52.94%). Second factor is passing by the
midfield players to teammate 99 times (44.80%) by using in front of the penalty area 47 times (21.27%). Third factor is using
instep shot technique 92 times (41.60%). Forth factor is running into free space tactic 81 times (36.70%). The last factor is
time takes to score which were 1st - 15th minutes 38 times (17.19%) and 46th - 60th minutes 38 times (17.19%).
3. In a comparison of shot on target patterns between successful and unsuccessful teams in Soccer World Cup
2014, it was found that there were 8 different patterns in statistical significance between groups (p<.05), out of which the
successful teams used 6 shot on target patterns, namely, crossing, wall pass, through pass, cut back, corner kick and fast
breaks, while the unsuccessful teams used only 2 shot on target patterns, namely, direct free kick and long pass more than
the successful teams.
4. In a comparison of factors affecting shot on target between successful and unsuccessful teams in Soccer
World Cup 2014, it was found that the shooting position, the area of shooting, the area used for passing ball to the
teammate and the tactic of shooting were different in statistical significance between groups (p<.05).
Conclusion
In Soccer World Cup 2014, the most frequency used of patterns of goal attacking as well as shot on target was
crossing. To compare the patterns of shot on target between successful and unsuccessful team have found that there were
8 different patterns consisting of crossing, wall pass, through pass, cut back, corner kick, fast breaks, direct free kick and long
pass.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดี
ยิ่งจากคณาจารย์หลายท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ชัชชัย โกมารทัต อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.นงนภัส เจริญพานิช และ อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย บุญรอด ที่กรุณาให้คาปรึกษา ข้อแนะนา และ
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการทาวิทยานิพนธ์ จนมีความถูกต้องสมบูรณ์ และสาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณในความห่วงใย ความปรารถนาดี และความเอื้ออาทรกับผู้วิจัยด้วยดี
เสมอมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ วชิราวุธวิทยาลัย หม่อมราชวงศ์พันธุรังษี ภาณุพันธุ์ นางสาวจิต
ตรา วุฒิโชค นางสาวกมลทิพย์ เมฆวงศาโรจน์ นายมงคล หล่อสุวรรณ นายชยาคมน์ สมบูรณ์
สิน ว่าที่ร้อยตรี มนตรี จั่นมา นายธรรมรัตน์ อากาศวิภาต นางสาวนิภาพร อัครกิตติโชค และ
นางสาวชิดชนก อยู่ศรี ที่ให้ความช่วยเหลือ และให้กาลังใจ รวมทั้ง พันตารวจโทชัยยง ขาเปี่ ยม
นายคณุตม์ เสียงใส นายณรงค์ สัยเกตุ นายวิบูลย์ มณีฉาย นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน ผู้
ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ที่ให้ข้อมูล คาแนะนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการเล่นกีฬาฟุตบอล ทาให้ผู้วิจัยได้แนวคิดในการทาวิทยานิพนธ์นี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นางสาวกีรนัน ภูษี และคณะเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ฝ่ายจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อานวยความสะดวกและ
ให้คาแนะนาในด้านเอกสาร
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ลิ้ม คุณพ่อสมพงษ์ สีหมากสุก ที่
ให้ความรักและโอกาสในการศึกษา อบรมสั่งสอน จนผู้วิจัยประสบความสาเร็จมาถึงทุกวันนี้
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาที่มีกฎระเบียบที่เข้าใจง่าย มีความสนุกสนาน ทาให้ได้รับความนิยม
อีกทั้งการติดตามชมและเชียร์ทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลที่ชื่นชอบเป็นไปได้อย่างง่ายดาย กีฬา
ฟุตบอลจึงขยายความนิยมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว (ขจรยศ โชคธนเศรษฐ์, 2552) นอกจากนั้นยังมี
รายการแข่งขันฟุตบอลหลายรายการในทุกประเทศทั่วโลก มีการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศ
ภายในประเทศของตนเอง ตั้งแต่ภายในองค์กร ระดับเยาวชน ระดับอาชีพ และ ระดับชาติ ส่วนการ
แข่งขันระหว่างประเทศจะแบ่งออกเป็นทวีป โดยมีองค์กรที่อยู่ภายใต้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(Fédération Internationale de Football Association: FIFA) เป็นผู้ดูแล ตัวอย่างเช่น การ
แข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (AFC Champions League) การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์
แห่งชาติยุโรป (European Football Championship) การแข่งขันฟุตบอล African Nations Cup
ในทวีปแอฟริกา การแข่งขันฟุตบอล CONCACAF Gold Cup ในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกา
กลาง และหมู่เกาะจากแคริบเบียน การแข่งขัน Copa America ในทวีปอเมริกา และการแข่งขัน
Nations Cup ในทวีปออสเตรเลีย และรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การแข่งขันฟุตบอลโลก
(FIFA World Cup)
การแข่งขันฟุตบอลมีหลายระดับ จึงทาให้ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมที่มีผู้ให้ความสนใจเล่น
หรือชมเป็นจานวนมากทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากสถิติของผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ณ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ที่มีจานวนผู้เข้าชมในสนามแข่งขัน จานวน 3,178,856 คน จากทั้งหมด 64
เกมการแข่งขัน คิดเป็นจานวนเฉลี่ยต่อ 1 เกมการแข่งขัน คือ 49,670 คน (FIFA, 2010 )
Association, 2010) ซึ่งยังไม่นับรวมผู้ชมที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วโลกที่มีมากกว่า
3,500 ล้านคน (โศรยา หอมชื่น และ ฐานิช ลิ้มตระกูล, 2555) และในการแข่งขันฟุตบอลโลกยังรวม
ทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลที่มีความสามารถระดับโลกไว้ ซึ่งกระบวนการในการคัดเลือกทีมที่มีสิทธิ์
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 32 ทีม จาก 209 ประเทศ ใช้ระยะเวลามากกว่า 2 ปี
เพื่อให้ได้ทีมที่ดีที่สุดจากทุกทวีปมาเข้าร่วมในการแข่งขัน
ในการแข่งขันฟุตบอลนั้น บุคคลที่มีความสาคัญนอกจากนักกีฬาแล้ว จะต้องมีโค้ชที่มีความรู้
ความสามารถ สามารถควบคุมทีมและพัฒนารูปแบบการเล่นฟุตบอลในเกมรุก และเกมรับที่เหมาะสมกับ
ทีม โดยเฉพาะรูปแบบการรุกที่เน้นการทาประตู เพื่อให้ได้ชัยชนะ เพราะเป้าหมายสูงสุดของเกมการ
แข่งขันฟุตบอล คือ “ชัยชนะ” ดังนั้นผู้เล่นทุกคนจะพยายามยิงประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ในทุก
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รูปแบบหรือทุกโอกาสที่อานวยให้เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ นับเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ของทีม ของ
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ชม (ประโยค สุทธิสง่า, 2542)
(ปีเตอร์ วิธ, 2557) กล่าวว่า สิ่งเดียวที่เป็นปัญหาในการเล่นคือ การทาประตูไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหา
ก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่นี่ นักกีฬาเล่นกันได้ดี แต่ปัญหาคือการยิงประตูไม่ได้ หรือเท่ากับการยิงได้แต่ไม่ได้
ประตู ช่วงเวลาที่ผมหายไปจากทีมชาติไทย ผมทางานหนักมาก ผมได้เห็นไม่ว่าจะเป็นลีกในเมืองไทย
หรือลีกใด ๆ ในโลก ปัญหาที่สาคัญคือ การทาประตู
(ชาญวิทย์ ผลชีวิน, 2534) กล่าวว่า ประตูที่จะได้มานั้นไม่ใช่ของง่ายหรือยากเย็นเกินกว่าที่คิด
หากมีการฝึกที่ดีถูกต้องจากความสามารถ เป็นกลุ่ม จนกระทั่งถึงการเล่นเป็นทีม ผสมผสานกับการฝึกที่
มีแบบแผน จะทาให้เกมการรุกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การทาประตูจึงต้องมีการสร้างรูปแบบการเล่นในการรุก และมีการป้องกันของฝ่ายรับ รูปแบบ
ของการเล่นจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเล่นที่แตกต่างกันไป และเป็นสิ่งสาคัญที่โค้ชจะต้องนาไปฝึก
นักกีฬา โดยการสร้างจินตนาการ แนวคิด และมีตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อพัฒนารูปแบบการเล่น
โดยเฉพาะรูปแบบการยิงประตูที่สัมฤทธิ์ผล
โค้ชที่จะประสบความสาเร็จจะต้องศึกษาวิธีการ และแสวงหาข้อมูลการเล่น แทคติค และ
รูปแบบการเล่น โดยศึกษาการเล่นจริงของทีมชั้นนา การเล่นที่ทันสมัยอยู่เสมอ การสอดแนมทีมคู่ต่อสู้
และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการโค้ชของตนเอง (Martens, 2004) และการเล่นรูปแบบไหนที่
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับทีมของตนเอง การคัดเลือก การปรับปรุงและการประยุกต์ใช้จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งในการทาทีมฟุตบอล ตัวอย่างเช่น รูปแบบการเล่นของทีมชาติอังกฤษ นักกีฬามีรูปร่างสูง
ใหญ่ มีความแข็งแรง รูปแบบการเล่นจึงใช้การโยนบอลยาวไปในเขตโทษ ศูนย์หน้าที่มีทักษะการเล่นลูก
กลางอากาศ สามารถเล่นต่อจากการโยนบอลเข้ามาของเพื่อนในพื้นที่สุดท้าย (final third) ได้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนผู้เล่นตาแหน่งปีกทั้งสองด้านมีความเร็ว สามารถหาพื้นที่ว่างเพื่อไปอยู่ใน
ตาแหน่งที่ดีที่สุดสาหรับการผ่านบอลให้เพื่อนทาประตู แทคติคการเล่น คือ การเล่นบอลให้อยู่ในกรอบ
เขตโทษให้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสร้างโอกาสในการทาประตูให้ได้มากที่สุด (Davies,
2014.) สาหรับทีมชาติอาร์เจนตินา รูปร่างของนักกีฬามีทั้งรูปร่างเล็กและรูปร่างสูงใหญ่ ขึ้นอยู่กับ
ตาแหน่งการเล่น เน้นความสามารถเฉพาะตัว และการครอบครองบอลของผู้เล่น เน้นการส่งบอลเรียดไป
ตามพื้นมากกว่าการโยนบอลยาว
ด้วยรูปแบบการเล่นของแต่ละทีมที่หลากหลาย โค้ชจึงต้องศึกษารูปแบบการเล่น และศึกษา
ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการทาประตู เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาทีมของตนเอง ซึ่งในอดีตโค้ชจะ
วิเคราะห์รูปแบบการเล่นโดยผ่านการสอดแนม (scouting) โดยการจดบันทึกข้อมูลของทีมคู่ต่อสู้ด้วยมือ
แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการวิเคราะห์และศึกษารูปแบบการเล่นของทีม
ได้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวคือ โปรแกรม Focus X2 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้โค้ช
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สามารถสร้างแบบวิเคราะห์การแข่งขัน บันทึกผลการวิเคราะห์ และแสดงผลการวิเคราะห์การแข่งขันได้
อย่างเป็นระบบ ช่วยแสดงผลย้อนกลับให้แก่นักกีฬาหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
แยกหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการแสดงผล
ผู้วิจัยในฐานะที่กาลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบการทาประตู และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ณ ประเทศบราซิล โดยจะดาเนินการศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูเป็นสาคัญ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับรูปแบบการทาประตู และปัจจัยที่มีผลต่อการทาประตู เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการฟุตบอลของประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการทาประตูฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีม
ที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ปัญหาในการวิจัย
1. รูปแบบการทาประตูฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างไร และทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างไร
2. รูปแบบการทาประตูฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีความแตกต่างกันหรือไม่
สมมุติฐานของการวิจัย
1. รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูระหว่างทีมที่ประสบผลสาเร็จในการแข่งขันมีความ
แตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
2. รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่เข้ากรอบประตูระหว่างทีมที่ประสบผลสาเร็จในการแข่งขัน
มีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตูระหว่างทีมที่ประสบผลสาเร็จในการแข่งขันมี
ความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูระหว่างทีมที่ประสบผลสาเร็จในการ
แข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูฟุตบอลระหว่าง
ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ในวันที่ 12
มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2014 ณ ประเทศบราซิล โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม
โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม
Group A Brazil
Croatia
Mexico
Cameroon
Group B Spain
Netherlands Chile
Australia
Group C Colombia Greece
Côte d’Ivoire Japan
Group D Uruguay
Costa Rica England
Italy
Group E Switzerland Ecuador
France
Honduras
Group F Argentina Iran
Nigeria
Bosnia and Herzegovina
Group G Germany
Portugal
Ghana
USA
Group H Belgium
Algeria
Russia
Korea Republic
2. การวิจัยในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จ หมายถึง
ทีมที่ได้อันดับ 1 และอันดับ 2 ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ณ ประเทศบราซิล จานวน 2 ทีม
และทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ หมายถึง ทีมที่ได้คะแนนรวมต่าสุดในแต่ละกลุ่มของการแข่งขันใน
รอบแรก (รอบ 32 ทีม) จากการจัดลาดับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) จานวน 4 ทีม โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
3. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะรูปแบบการทาประตูฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การทาประตูในช่วงเวลาการแข่งขันปกติ (90 นาที) และการแข่งขันในช่วงต่อเวลาพิเศษ (30 นาที)
4. ทาการศึกษาการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ที่กลุ่มตัวอย่างลงทาการแข่งขันทุกนัด มี
จานวนรวมทั้งสิ้น 25 เกม แบ่งออกเป็น
4.1 ทีมที่ประสบความสาเร็จ มีจานวน 2 ทีม รวม 13 เกม
4.2 ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีจานวน 4 ทีม รวม 12 เกม
การแข่งขันในรอบ 32 ทีม (รอบแรก)
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติเม็กซิโก กับ ทีมชาติแคเมอรูน
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติชิลี กับ ทีมชาติออสเตรเลีย
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติไอวอรีโคสต์ กับ ทีมชาติญี่ปุ่น
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศส กับ ทีมชาติฮอนดูรัส
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินา กับ ทีมชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเกม
การแข่งขัน ระหว่างทีมชาติเยอรมัน กับ ทีมชาติโปรตุเกส
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เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติออสเตรเลีย กับ ทีมชาติเนเธอร์แลนด์
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติแคเมอรูน กับ ทีมชาติโครเอเชีย
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่น กับ ทีมชาติกรีซ
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติฮอนดูรัส กับ ทีมชาติเอกวาดอร์
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินา กับ ทีมชาติอิหร่าน
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติเยอรมัน กับ ทีมชาติกานา
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติออสเตรเลีย กับ ทีมชาติสเปน
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติแคเมอรูน กับ ทีมชาติบราซิล
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่น กับ ทีมชาติโคลัมเบีย
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติไนจีเรีย กับ ทีมชาติอาร์เจนตินา
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติฮอนดูรัส กับ ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกา กับ ทีมชาติเยอรมัน
การแข่งขันในรอบ 16 ทีม
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติเยอรมัน กับ ทีมชาติแอลจีเรีย
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินา กับ ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
การแข่งขันในรอบ 8 ทีม
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศส กับ ทีมชาติเยอรมัน
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินา กับ ทีมชาติเบลเยียม
การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติบราซิล กับ ทีมชาติเยอรมัน
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติเนเธอร์แลนด์ กับ ทีมชาติอาร์เจนตินา
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
เกมการแข่งขัน ระหว่างทีมชาติเยอรมัน กับ ทีมชาติอาร์เจนตินา
5. ข้อมูลที่ทาการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ประกอบด้วย
5.1 วิเคราะห์รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่นิยมใช้
5.2 วิเคราะห์รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตู
5.3 วิเคราะห์รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ยิงเข้ากรอบประตู
5.4 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูฟุตบอล
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คาจากัดความของการวิจัย
การศึกษา (Study) หมายถึง การศึกษารูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทา
ประตูฟุตบอลระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จของกีฬาฟุตบอล จาก
ตารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทาประตูของ
กีฬาฟุตบอลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การแยกแยะทางความคิดเพื่อศึกษาองค์ประกอบหรือ
แยกแยะเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของรูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่ส่งผลให้การทาประตูประสบ
ความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จของกีฬาฟุตบอล คือ ทีมฟุตบอลที่ได้อันดับหนึ่งและอันดับสอง
รวม 2 ทีม เปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลที่ได้คะแนนรวมต่าสุดในแต่ละกลุ่มของการแข่งขันรอบแรกจาก
การจัดอันดับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) จานวน 4 ทีม ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ณ
ประเทศบราซิล
กีฬาฟุตบอล หมายถึง กีฬาประเภททีมที่มีผู้เล่น 2 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่นตัวจริง
11 คน และหนึ่งในนั้นต้องมีผู้รักษาประตู ทาการแข่งขันในสนามที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า มีความกว้าง
64-75 เมตร ความยาว 100-110 เมตร และต้องมีเส้นแบ่งแดน เส้นข้าง เส้นประตู มุมธงสนาม เขต
โทษ เขตประตู จุดโทษ และประตู ผู้เล่นแต่ละฝ่ายต้องพยายามใช้อวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ยกเว้นมือ
และแขน นาลูกบอลทั้งลูกผ่านเส้นประตูระหว่างเสาประตูและภายใต้คานประตู ผู้รักษาประตู
สามารถเล่นลูกบอลด้วยมือและแขนได้ภายในเขตประตูของตนเอง ฝ่ายที่ทาประตูได้มากกว่าจะเป็น
ฝ่ายชนะ
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 หมายถึง รายการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 (FIFA World
Cup 2014) ที่จัดการแข่งขัน ณ ประเทศ บราซิล ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2557
มีจานวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 32 ทีม ได้แก่ ทีมชาติบราซิล ทีมชาติโครเอเชีย ทีมชาติเม็กซิโก ทีม
ชาติแคเมอรูน ทีมชาติสเปน ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ทีมชาติซิลี ทีมชาติออสเตรเลีย ทีมชาติโคลัมเบีย
ทีมชาติไอวอรี โคสต์ ทีมชาติกรีซ ทีมชาติญี่ปุ่น ทีมชาติอุรุกวัย ทีมชาติคอสตาริกา ทีมชาติอังกฤษ
ทีมชาติอิตาลี ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ ทีมชาติเอกวาเดอร์ ทีมชาติฝรั่งเศส ทีมชาติฮอนดูรัส ทีมชาติ
อาร์เจนตินา ทีมชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ทีมชาติอิหร่าน ทีมชาติไนจีเรีย ทีมชาติเยอรมนี ทีม
ชาติโปรตุเกส ทีมชาติกานา ทีมชาติสหรัฐอเมริกา ทีมชาติเบลเยียม ทีมชาติแอลจีเลีย ทีมชาติรัสเซีย
และทีมชาติเกาหลีใต้
ทีมที่ประสบความสาเร็จ หมายถึง ทีมฟุตบอลที่ได้อันดับ 1 และอันดับ 2 ซึ่งเป็นตาแหน่ง
ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ณ ประเทศบราซิล ได้แก่ ทีมชาติเยอรมัน
และทีมชาติอาร์เจนตินา
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ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ หมายถึง ทีมฟุตบอลที่ได้คะแนนรวมต่าสุดในแต่ละกลุ่มของการ
แข่งขันรอบแรก (รอบ 32 ทีม) จากการจัดลาดับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) จานวน 4 ทีม
ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ณ ประเทศบราซิล จากการจัดอันดับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA) ได้แก่ ทีมชาติญี่ปุ่น ทีมชาติออสเตรเลีย ทีมชาติฮอนดูรัส และทีมชาติแคเมอรูน
การทาประตูฟุตบอล หมายถึง การที่ผู้เล่นใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ยกเว้นการเล่นด้วยมือ
ทาการเล่นลูกยิงประตูในจังหวะสุดท้ายของรูปแบบการเล่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาประตูคู่ต่อสู้
ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องไม่มีการกระทาผิดกติกาการแข่งขันของฝ่ายรุกเกิดขึ้นก่อนที่ทีมนั้นจะทาประตู
ได้
รูปแบบการทาประตูฟุตบอล หมายถึง ลักษณะของการเล่นก่อนจบเกมรุกด้วยการทาประตู
ที่เกิดจากความสามารถเฉพาะตัว หรือด้วยการประสานงานของผู้เล่นทีมเดียวกัน และมีการใช้จังหวะ
ของการเล่นไม่เกิน 3 จังหวะ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องไม่มีการทาผิดกติกาการแข่งขันเกิดขึ้นก่อนที่ทีม
จะทาประตู ในการวิจัยนี้จะมุ่งศึกษารูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตู และรูปแบบการทาประตู
ที่เข้ากรอบประตูเป็นสาคัญ
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตู หมายถึง รูปแบบการทาประตูที่เล่น แล้วลูกบอลทั้ง
ลูกได้ผ่านเส้นประตูระหว่างเสาประตูและภายใต้คานประตู ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องไม่มีการกระทาผิด
กติกาการแข่งขันของฝ่ายรุกเกิดขึ้นก่อนที่ทีมนั้นจะทาประตูได้
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู หมายถึง รูปแบบการทาประตูที่ลูกยิงประตู มีวิถีพุ่ง
เข้าไปในกรอบของประตู อาจได้ประตูหรือไม่ได้ประตู แต่ลูกฟุตบอลพุ่งเข้าภายในกรอบประตู ซึ่งลูก
ฟุตบอลอาจชนเสาหรือชนคาน ผู้รักษาประตูหรือผู้เล่นป้องกันไว้ได้ จัดเป็นลูกที่เข้ากรอบประตู ประตู
ฟุตบอล ประกอบด้วยเสาและคานทั้งสองด้านที่ปักตั้งฉากไว้ และวัดห่างจากธงมุมสนามเป็นระยะทาง
เท่ากัน มีคานเชื่อมต่อในแนวนอน ระยะทางระหว่างเสาประตู 7.32 เมตร (8 หลา) และระยะทางจาก
ส่วนใต้คานถึงพื้นสนาม 2.44 เมตร (8 ฟุต)
รูปแบบการยิงประตูในขณะที่บอลอยู่ในการเล่น (Open Plays) หมายถึง รูปแบบการยิง
ประตูขณะที่ลูกบอลถูกเล่นโดยผู้เล่นและอยู่ในสนามแข่งขัน โดยที่ผู้ตัดสินไม่ได้สั่งให้หยุดการเล่น
หรือลูกบอลไม่ได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินหรือในอากาศออกไปทั้งลูก ได้แก่
- การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) หมายถึง การส่งบอลระหว่างผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 1 กับผู้เล่น
ฝ่ายรุกคนที่ 2 โดยผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 1 ส่งบอลให้ผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 2 แล้วเคลื่อนที่ไปรับบอลจากผู้
เล่นฝ่ายรุกคนที่ 2 ที่ส่งบอลคืนกลับมาให้แล้วยิงประตู
- การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass) หมายถึง การส่งบอลระหว่างผู้เล่น 2 คน โดยที่
ผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 1 ส่งบอลให้ผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 2 แล้วเคลื่อนที่ไปรับบอลจากผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 2 ที่
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ส่งบอลกลับคืนมาให้ แล้วผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 2 เคลื่อนที่ไปรับบอลจากผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 1 โดยผู้เล่น
ฝ่ายรุกคนที่ 2 เป็นผู้ยิงประตู
- การส่งให้ตัวหลังวิ่งสอดขึ้นมายิง (Overlap run) หมายถึง การหลอกผู้เล่นฝ่ายตรง
ข้ามด้วยการเลี้ยงบอลเพื่อดึงตัวประกบให้เข้ามาหา เพื่อเปิดพื้นที่ว่างด้านหลัง แล้วส่งบอลไปด้านหน้า
ให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันที่อยู่ด้านหลังผู้เล่นฝ่ายรุกที่ครอบครองบอลอยู่ แล้ววิ่งไปข้างหน้าเพื่อขึ้นมายิง
ประตู
- การเปลี่ยนการครอบครองบอล (Takeover) หมายถึง การผลัดเปลี่ยนการครอบครอง
บอลระหว่างผู้เล่นฝ่ายรุก 2 คน ภายในทีมเดียวกัน โดยผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 1 เลี้ยงครอบครอบบอลไว้
แล้วผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 2 วิ่งสวนทางมาเพื่อนาลูกบอลจากเท้าของผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 1 ไปยิงประตู
- การเลี้ยงเดี่ยว (Solo) หมายถึง การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการ
เลี้ยงพาบอลให้เคลื่อนที่เพื่อหลบหลีกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเพื่อเข้าไปยิงประตู
- การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass) หมายถึง การส่งบอลด้วยลูกเรียดหรือลูก
โด่งให้ทะลุไปตามช่องว่างด้านหน้าหรือในแนวลึกของฝ่ายรับ เพื่อเจาะทะลุแนวรับของฝ่ายตรงข้าม
แล้วให้ผู้เล่นฝ่ายรุกอีกคนหนึ่งวิ่งไปรับบอลเพื่อยิงประตู
- การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) หมายถึง การส่งบอลของผู้เล่นฝ่ายรุก เมื่อพาบอลบุก
เข้าไปสู่แนวเส้นประตูของฝ่ายตรงข้าม แล้วส่งบอลกลับหลังมาให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันที่ขึ้นมาสนับสนุน
เกมรุกยิงประตู
- การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) หมายถึง การส่งบอลจากพื้นที่ในการโยนบอล
ด้านข้าง (Crossing Area) ของผู้เล่นฝ่ายรุกมายังบริเวณหน้าประตูของฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ผู้เล่นฝ่าย
เดียวกันยิงประตู ประกอบด้วย
- Early cross คือการโจมตีจากด้านข้าง โดยการครอสด้วยความรวดเร็ว โดยมี
พื้นที่เป้าหมายคือพื้นที่ว่างหลังแนวป้องกันระหว่างผู้เล่นกองหลังกับผู้รักษาประตูของฝ่ายรับ โดย
การครอสไปที่เสาหนึ่ง เสาสอง หรือจุดโทษ
- Late cross คือการโจมตีจากด้านข้างโดยการครอส โดยผู้เล่นกองหลังของฝ่ายรับ
ถอยไปตั้งรับ โดยไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างกองหลังกับผู้รักษาประตู การครอสจะครอสให้ผู้เล่นกองหน้าที่
วิ่งเข้าหาประตูมากกว่า 1 คน โดยมีเป้าหมายไปที่เสาสองหรือพื้นที่ตรงกลางเขตโทษที่ไม่มีคู่ต่อสู้
- การส่งบอลระยะไกล (Long pass) หมายถึง การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกส่งบอลยาวโด่งข้าม
แนวรับของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเข้าทาประตู
- การโต้กลับเร็ว (Counter attack) หมายถึง การที่ผู้เล่นฝ่ายรับตั้งรับอยู่ในแดนของ
ตนเอง เมื่อแย่งบอลหรือตัดบอลได้ ก็เปิดเกมรุกสวนกลับขึ้นไปในแดนของฝ่ายตรงข้าม โดยที่ผู้เล่น
ฝ่ายตรงข้ามไม่ทันตั้งตัว
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- การยิงระยะไกล (Shooting from long range) หมายถึง การที่ผู้เล่นฝ่ายรุก
ครอบครองบอลแล้วทาการยิงประตูไปยังประตูของฝ่ายตรงข้ามในระยะห่างจากประตูตั้งแต่ 30 หลา
ขึ้นไป
- การยิงประตูซ้า (Rebound) หมายถึง การยิงประตูซ้า โดยเกิดจากการที่ผู้เล่นฝ่ายรุก
ยิงประตูแล้วลูกบอลกระดอนกลับมาจากการชนเสาประตู ชนคานประตู ชนผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน หรือ
การสกัดกั้นของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม แล้วผู้เล่นฝ่ายรุกอีกคนยิงประตูซ้าอีกครั้ง หรือผู้เล่นคนเดิมที่ยิง
ประตูยิงซ้า
- การโต้กลับเร็วในแดนของคู่ต่อสู้ (Fast breaks) หมายถึง การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกตัดบอล
จากผู้เล่นฝ่ายรับได้ในแดนของฝ่ายรับ แล้วทาการรุกเร็วทันที โดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัว
รูปแบบการยิงประตูจากการเริ่มเล่นใหม่ (Set Plays) หมายถึง รูปแบบการยิงประตูที่
เกิดขึ้นจากการเริ่มเล่นใหม่ โดยที่ผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่นหรือ ลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างไม่
ว่าจะเป็นบนพื้นดินหรือในอากาศออกไปทั้งลูก ได้แก่
- การเตะเริ่มเล่น (Kick off) หมายถึง การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกเริ่มเล่นใหม่ ณ จุดกึ่งกลาง
สนาม โดยที่ผู้เล่นจะต้องทาให้บอลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อทาให้การแข่งขันเริ่มต้น และสามารถทา
ประตูได้โดยตรงจากการเตะเริ่มเล่น
- การทุ่ม (Throw-in) หมายถึง การที่ลูกบอลผ่านเส้นข้างออกไปนอกสนามทั้งลูก ไม่ว่า
จะบนพื้นดินหรือในอากาศ ผู้ตัดสินจะสั่งให้ทุ่มเข้าเล่นโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับทีมที่สัมผัสบอลเป็น
ครั้งสุดท้าย โดยลูกบอลจะทุ่มเข้าไปในสนามตรงบริเวณที่ลูกบอลได้ผ่านเส้นข้างออกไป แล้วผู้เล่นฝ่าย
เดียวกันกับผู้ทุ่มบอลรับบอล แล้วนาไปยิงประตู
- การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick) หมายถึง การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกได้เตะโทษ
โดยตรงจากการกระทาผิดกติกาข้อ 12 (การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด) ของผู้เล่นฝ่ายรับ โดยผู้
เล่นฝ่ายรุกสามารถทาประตูได้โดยตรงจากการเตะโทษโดยตรง
- การเตะโทษโดยอ้อม (Indirect free kick) หมายถึง การเริ่มเล่น ณ จุดที่มีการกระทา
ผิดกติกาว่าด้วยโทษโดยอ้อม ลูกบอลจะต้องถูกหรือสัมผัสผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในสนามก่อนนอกจากผู้
เตะ ถ้ายิงประตูเข้าจึงนับเป็นประตู
- การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick) หมายถึง การที่ผู้เล่นฝ่ายรับกระทาผิดกติกาใน
ความผิดที่เป็นโทษโดยตรงภายในเขตโทษของตนเอง ในขณะที่บอลอยู่ในการเล่น จะให้ฝ่ายตรงข้าม
ได้เตะโทษ ณ จุดโทษ โดยวางลูกบอลตรงตาแหน่งบนจุดโทษ และผู้เล่นฝ่ายรุกเป็นผู้ยิงประตูได้
โดยตรง
- การเตะจากประตู (Goal kick) หมายถึง การที่ลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูไปไม่ว่า
จะเป็นทั้งบนพื้นดินหรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่ายรุกเป็นผู้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย และไม่ใช่เป็น
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การทาประตูตามกติกาข้อ 10 (การนับประตู) ลูกบอลจะถูกเตะจากจุดใดก็ได้ภายในเขตประตู และ
สามารถทาประตูได้จากการเตะจากประตู
- การเตะจากมุม (Corner kick) หมายถึง การที่ลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกเส้นประตูไป
ทั้งบนดินหรือในอากาศ โดยที่ผู้เล่นฝ่ายรับเป็นผู้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย และไม่ใช่เป็นการทา
ประตูตามเงื่อนไขของกติกาข้อ 10 (การนับประตู) ลูกบอลจะถูกเตะเริ่มเล่นจากภายในส่วนโค้งที่มุม
ธงของฝ่ายรับ โดยผู้เล่นฝ่ายรุกจะเป็นผู้เตะลูกบอล และสามารถเตะครั้งเดียวเข้าประตูหรือส่งให้ผู้เล่น
ฝ่ายเดียวกันทาประตูก็ได้ โดยไม่เกิน 3 จังหวะของการเล่น ประกอบด้วย การเตะมุมสั้น (Short
corner kick) และการเตะมุมยาว (Long corner kick)
ปัจจัยในการทาประตู หมายถึง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูและส่งผลให้เข้า
กรอบประตู (รวมถึงการได้ประตู) ซึ่งประกอบด้วย ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู ตาแหน่งของผู้เล่นที่
ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู พื้นที่ที่ใช้ทาประตู พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
เทคนิคในการยิงประตู แทคติคในการทาประตู และช่วงเวลาในการยิงประตู ในการวิจัยนี้มุ่งเน้นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตู และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
- ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู หมายถึง ตาแหน่งของผู้เล่นที่สามารถทาประตูได้ คือผู้
เล่นในตาแหน่งกองหน้า กองกลาง กองหลัง และผู้รักษาประตู
- ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู หมายถึง ตาแหน่งของผู้เล่น
ที่สามารถส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู คือผู้เล่นในตาแหน่งกองหน้า กองกลาง กองหลัง และ
ผู้รักษาประตู
- พื้นที่ที่ใช้ทาประตู หมายถึง พื้นที่ของสนามฟุตบอลที่ใช้ในการทาประตู โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ภายในเขตประตู พื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่นอกเขตโทษ และจุดโทษ
- พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีม
เดียวกันทาประตู โดยแบ่งออกเป็น 9 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ภายในเขตประตู พื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่
หน้ากรอบเขตโทษ พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา พื้นที่ในการสร้าง
เกมรุกด้านซ้าย พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านขวา พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง และพื้นที่ในแดน
รับ
- เทคนิคในการยิงประตู หมายถึง เทคนิคในการทาประตูของผู้เล่น ได้แก่ การยิงด้วย
หลังเท้า การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก การยิงด้วยการโหม่ง การยิงด้วยลูก
ชิพ การยิงด้วยหัวเกือก การยิงด้วยการฮาล์ฟวอลเลย์ และการยิงด้วยการวอลเลย์
- แทคติคในการทาประตู หมายถึง แทคติคในการเล่นของทีม ได้แก่ การเล่นด้านกว้าง
การครอบครองบอล การส่งแล้วเคลื่อนที่ การหาพื้นที่ว่าง การส่งผ่านบอลยาว และการตั้งเตะลูก
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- ช่วงเวลาในการยิงประตู หมายถึง การแบ่งช่วงเวลาในการทาประตู โดยแบ่งออกเป็น
12 ช่วงเวลา คือ นาทีที่ 1 - 15, นาทีที่ 16 - 30, นาทีที่ 31 - 45, นาทีที่ 46 - 60, นาทีที่ 61 - 75,
นาทีที่ 76 - 90, นาทีที่ 91 - 105, นาทีที่ 106 - 120, ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก, ช่วงทดเวลา
บาดเจ็บครึ่งหลัง, ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรก และช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วง
ต่อเวลาพิเศษครึ่งหลัง
ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
1. โค้ชและผู้เกี่ยวข้องสามารถนารูปแบบการทาประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จและปัจจัย
ที่อิทธิพลต่อการทาประตู โดยนาจุดเด่น มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกนักกีฬาและเตรียม
ทีมฟุตบอลเพื่อการแข่งขันให้ประสบความสาเร็จได้
2. โค้ชและผู้เกี่ยวข้องสามารถนารูปแบบการทาประตูรวมถึงปัจจัยที่มีผลให้ไม่ประสบ
ความสาเร็จมาวิเคราะห์เพื่อปิดหรือป้องกันจุดอ่อนของทีมตนเองได้
3. โค้ชและผู้เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรูปแบบการทาประตู
ฟุตบอลรูปแบบใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับทีมฟุตบอลของตนเองได้
4. เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการทาประตูฟุตบอล

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูฟุตบอลของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็นองค์ความรู้ในการทาการวิจัยประกอบด้วย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลก
ตอนที่ 3 กติกาฟุตบอล
ตอนที่ 4 พื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล
ตอนที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล
ตอนที่ 6 รูปแบบการทาประตูฟุตบอล
ตอนที่ 7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูฟุตบอล
ตอนที่ 8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลในต่างประเทศ
กีฬาฟุตบอลหรือที่ชาวอังกฤษนิยมเรียกว่า “SOCCER” เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่รู้จักกันดีและ
ได้รับความนิยมสูงที่สุด และแพร่หลายมากที่สุดในโลก เป็นที่ยอมรับกันว่าฟุตบอลได้เริ่มต้นเล่นกันใน
ประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีหลักฐานการบันทึกเรื่องราวการสร้างกฎ กติกาการเล่น สถาบัน
ทางกีฬาฟุตบอลที่ยังคงค้นพบได้ในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันประเทศจีนก็มีหลักฐานที่ทาให้เข้าใจ
ว่ากีฬาฟุตบอลอาจมีต้นกาเนิดมาจากประเทศจีนก่อน ซึ่งมีหลักฐานการบันทึกเรื่องราวไว้ว่า เมื่อ
ประมาณ 200 ปีก่อนคริสตศักราชว่า ชาวจีนได้มีการเล่นเกม ๆ หนึ่ง เรียกว่า “ทสิชู” (Tsu Chu) ทสิ
หมายถึง การเตะ และ ชู หมายถึง ลูกบอล ทหารจีนเล่นเกม Tsu Chu โดยมีประตูซึ่งทาด้วยเสาไม้ไผ่
และมีเน็ตด้วย ผู้เล่นที่ดีที่สุดก็จะมีการส่งเสริม และในบางครั้งผู้แพ้ก็จะถูกลงโทษด้วย
ส่วนชาวญี่ปุ่นก็เป็นชนชาติหนึ่งที่มีการเล่นเกมนี้เช่นเดียวกันนี้ เกมนี้เรียกว่า “เกมาริ”
(Kemari) มีผู้นิยมเล่นกันมาตั้งแต่ก่อนคริสตศักราช และได้รับการพัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 17 ชาว
ญี่ปุ่นได้มีการกาหนดเขตและมุมของสนามเพื่อเล่นเกมนี้โดยต้นสน ต้นเชอรี่ ต้นเมเปิล และต้นวิลโล
เป็นแนวเขตโดยธรรมชาติ
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อย่างไรก็ตามจากหลักฐานชาวกรีกโบราณและโรมันโบราณ ก็มีการเล่นเกมประเภทฟุตบอล
เช่นกัน ในประเทศกรีซ เรียกชื่อเกมว่า “อีพิสไครอส” (Episkyros) และชาวโรมันเรียกชื่อเกมว่า “ฮา
พาสตัม” (Harpastum) เกมนี้เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมาย หรือประตูของฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้าม แล้วก็
เตะลูกฟุตบอลไปยังจุดที่ต้องการ จากหมู่บ้านหนึ่งไปยังหมู่บ้านหนึ่ง โดยทุ่มหรือขว้างไป ซึ่งคาว่า ฮา
พาสตัม แปลว่า การเหวี่ยงไปข้างหน้า ชาวโรมันดัดแปลงเกมฮาพาสตัมใหม่ โดยกาหนดกติกาการเล่น
ใหม่ โดยใช้แต่เพียงเท้าเตะลูกบอลเท่านั้น ส่วนมือใช้ทุ่มลูก
ประชาชนชาวเมืองฟลอเรนซ์ในอิตาลีก็อ้างสิทธิว่า เกม “คาลซิโอ” (Calcio) เกมนี้นิยมเล่น
กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่เมืองเปียซซ่า เดลลา โครเก (Piazza della Groce) ในศตวรรษที่ 16 โดยมีผู้
เล่นข้างละ 27 คน แต่ละทีมจะสวมชุดเครื่องแต่งกายประจาถิ่นหรือประจาหมู่บ้านนั้น ๆ ซึ่งเป็นชุดใน
สมัยเรเนสซองส์ ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการแสดงนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวชม
ต่อมาชาวโรมันได้นาเกมนี้ไปเล่นที่อังกฤษ และชาวอังกฤษก็ได้ปรับปรุงวิธีการเล่น เทคนิค
การเล่น ตลอดจนกติกาให้เหมือนปัจจุบัน เกมฟุตบอลได้เปลี่ยนมาใช้เท้าเล่นกันตอนแรก ๆ จะนิยม
เล่นกันเป็นกลุ่ม ๆ เฉพาะพวกคนธรรมดาเท่านั้น ไม่จากัดจานวนผู้เล่น ประตูห่างกันมาก ใช้เวลาเล่น
นานเป็นชั่วโมง เกมนี้ได้กลายเป็นสิ่งฉลองในงานพิธีต่าง ๆ ของอังกฤษ เช่น วันโชรฟทิวส์เดย์
(Shrove Tuesday) นิยมเล่นกันที่แอชบราวนี (Ashbourene) ในเดอบริไฌร (Derbyshire)
ชาวเมืองจะใช้ประตูทางเข้าของโบสถ์ และประตูของห้องโถงแอชบราวนีเป็นประตูของแต่ละฝ่าย เกม
นี้เป็นที่นิยมมากและเผยแพร่ไปสู่ชนบท และกลายเป็นประเพณี นิยมเล่นในจังหวัดต่าง ๆ เกมสมัย
นั้นเล่นกันรุนแรง บาดเจ็บกันมาก จึงมีพระราชบัญญัติห้ามเล่นเกมนี้ในปี ค.ศ.1314 ซึ่งออกโดยพระ
เจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 กาหนดโทษจาคุกแก่บุคคลที่เล่นกีฬาฟุตบอลภายในเมืองลอนดอน
ในปี 1801 กีฬาชนิดนี้ได้รับการขัดเกลาให้ดีขึ้น มีการกาหนดจานวนผู้เล่นให้เท่ากันในแต่ละ
ข้าง ขนาดของสนาม 80-100 หลา (73-91 เมตร) และมีประตูทั้งสองข้างที่ริมสุดของสนามซึ่งทาด้วย
ไม้ 2 อัน ห่างกัน 2-3 ฟุต ในปี ค.ศ.1850 ได้มีการออกกฎระเบียบไปยังดินแดนต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม
จากัดจานวนผู้เล่นให้เหลือข้างละ 11 คน โดยมีผู้เล่นกองหน้า 9 คน และมีผู้รักษาประตู 2 คน
ผู้รักษาประตูใช้เท้าเล่นเหมือน 9 คนแรก จนกระทั่งลดลงเหลือผู้รักษาประตู 1 คน และอนุญาตให้ใช้
มือจับลูกบอลได้ในปี 1880
ในปี 1857 สโมสรฟุตบอลแรกได้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกที่เมืองเชนนิลด์ ประเทศอังกฤษ ในวันที่
26 ตุลาคม 1863 สโมสรฟุตบอล 11 แห่ง มาพบกันที่กรุงลอนดอน และก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่ง
ลอนดอนขึ้น ทาให้ฟุตบอลเผยแพร่ไปทั่วประเทศและอาณานิคมของอังกฤษ และผู้เล่นฟุตบอลต้อง
เล่นตามกฎและกติกาของสมาคมฟุตบอล
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฟุตบอลได้รับความนิยมน้อยกว่าอเมริกันฟุตบอลมาก จนกระทั่งได้
มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศอังกฤษ และทีมชาติอังกฤษเป็นผู้ชนะเลิศ จึงเป็นสิ่งบันดาล
ใจให้กีฬาฟุตบอลเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา มีการริเริ่มจัดตั้งสโมสรฟุตบอลขึ้น มีการนาฟุตบอลทีม
ชาติต่าง ๆ ที่เด่น ๆ มาร่วมทีมสหรัฐอเมริกา ทาให้มีคนนิยมเล่นและเข้าชมกีฬาฟุตบอลมากขึ้น
(สกายบุ๊กส์, 2540)
ประวัติกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย
(กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555)กีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ได้มีการ
เล่นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 5
พระองค์ได้ส่งพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าหลานเธอ และข้าราชบริพารไปศึกษาวิชาการด้านต่าง ๆ ที่
ประเทศอังกฤษและผู้ที่นากีฬาฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเป็นคนแรก คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
พ.ศ. 2440 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จนิวัติพระนคร กีฬาฟุตบอลได้รับความสนใจมากขึ้นจาก
บรรดาครูอาจารย์ ตลอดจนชาวอังกฤษในประเทศไทยและผู้สนใจชาวไทยจานวนมากขึ้นเป็นลาดับ
กอปรกับครูเทพได้เพียรพยายามปลุกฝังการเล่นฟุตบอลในโรงเรียนอย่างจริงจังและแพร่หลายมากใน
โอกาสต่อมา
พ.ศ. 2443 (รศ. 119) การแข่งขันฟุตบอลเป็นทางการครั้งแรกของไทยได้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์
ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443 (รศ.119) ณ สนามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ออกกาลังกายและประกอบงาน
พิธีต่าง ๆ การแข่งขันฟุตบอลคู่ประวัติศาสตร์ของไทย ระหว่าง “ชุดบางกอก” กับ “ชุดกรม
ศึกษาธิการ” จากกระทรวงธรรมการหรือเรียกชื่อการแข่งขันครั้งนี้ว่า “การแข่งขันฟุตบอลตาม
ข้อบังคับของแอสโซซิเอชั่น” สมัยก่อนเรียกว่า “แอสโซซิเอชั่นฟุตบอล” (Association Football)
สมัยปัจจุบันอาจเรียกว่า “การแข่งขันของสมาคม” หรือ “ฟุตบอลสมาคม” ผลการแข่งขันฟุตบอลนัด
พิเศษดังกล่าวปรากฏว่า “ชุดกรมศึกษาธิการ” เสมอกับ “ชุดบางกอก” 2-2
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงมีความสน
พระทัยในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงกีฬาฟุตบอลเอง และทรงตั้งทีมฟุตบอลส่วนพระองค์ชื่อ
ทีม “เสือป่า” และได้เสด็จพระราชดาเนินประทับทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลเป็นพระราช
กิจวัตรเสมอมา และจากพระราชกิจวัตรของพระองค์รัชกาลที่ 6 นับได้ว่าเป็นยุคทองของฟุตบอลไทย
อย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ และบทความต่าง ๆ ด้วย
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วิวัฒนาการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตั้งสมาคม
ฟุตบอลแห่งสยามขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2459 และตราข้อบังคับลักษณะปกครอง สมาคม
ฟุตบอลแห่งสยาม มีอักษรย่อว่า “ส.ฟ.ท.” ซึ่งเขียนภาษาอังกฤษว่า “The Football Association
of Thailand and The Royal Patronage of His Majestic The King” อักษรย่อว่า “F.A.T และ
สมาคมได้จัดการแข่งขันถ้วยใหญ่และถ้วยน้อยเป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วย
รัชกาลที่ 6 ทรงมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยาม ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เล่นฟุตบอลมีพลานามัยที่สมบูรณ์
2. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี
3. เพื่อก่อให้เกิดไหวพริบและเป็นกีฬาที่ประหยัดดี
4. เพื่อเป็นการศึกษากลยุทธ์ในการรุกและการรับเช่นเดียวกับกองทัพทหารหาญ
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว นับเป็นสิ่งผลักดันให้สมาคมฟุตบอลแห่งสยามดาเนินกิจการ
เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้
พ.ศ. 2468 เป็นภาคีสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2468
พ.ศ. 2499 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครั้งที่ 3 และเรียกว่าข้อบังคับ “ลักษณะปกครอง”
โดยเปลี่ยนชื่อสมาคมฟุตบอลแห่งสยามเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2499 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้สิทธิ์ส่งทีมฟุตบอลชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 16 นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2499 ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2500 เป็นภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ซึ่งมีชื่อย่อว่า A.F.C. และเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Asian Football Confederation” พ.ศ. 2501 มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ลักษณะปกครอง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2503 มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับลักษณะปกครอง ครั้งที่ 5 พ.ศ.
2504 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยน้อยและถ้วยใหญ่ ซึ่งภายหลังได้
จัดการแข่งขันแบบเดียวกันกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ คือ จัดเป็นประเภทถ้วยพระราชทาน ก ข ค
และ ง และยังจัดการแข่งขันประเภทอื่น ๆ อีก เช่น ฟุตบอลนักเรียน ฟุตบอลเตรียมอุดม ฟุตบอล
อาชีวะ ฟุตบอลเยาวชนและอนุชน ฟุตบอลอุดมศึกษา ฟุตบอลเอฟเอคัพ ฟุตบอลควีนส์คัพ ฟุตบอล
คิงส์คัพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดการแข่งขันและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมนานาชาติอีก
มากมายจนถึงปัจจุบัน
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การแข่งขันระบบลีก (League) ในประเทศไทย
ไทยพรีเมียร์ลีก (Thai Premire League ) หรือไทยลีก (Thai League ) เป็นการแข่งขัน
ฟุตบอลลีกสูงสุดในประเทศไทย ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกมีทีมสโมสรทั้งหมด 18 ทีม การเลื่อนชั้นจะนา
3 ทีมอันดับสุดท้ายตกไปอยู่ดิวิชั่น 1 และ 3 ทีมแรกจากดิวิชั่น 1 จะมาเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกและยังมี
การแข่งขันลีกภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลื่อนชั้นของดิวิชั่น 1 ด้วย ซึ่งการเลื่อนชั้นของลีก
ภูมิภาคขั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของข้อตกลกของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันลีกภูมิภาค
ลีกฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ก่อตั้งโดยนายกสมาคมฟุตบอล ดร.ดาโต๊ะ วิจิตร เกตุแก้ว
ในปี พ.ศ.2539 โดยนาทีมที่ร่วมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชถ้วย ก มาแข่งขันกันในระบบลีก
ภายใต้ชื่อ ไทยลีก (Thai League) หรือชื่ออย่างเป็นทางการเปลี่ยนแปลงตามผู้สนับสนุน มีจานวน
ทั้งหมด 12 ทีม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 (ฤดูกาล 2545/2546) ได้ลดจานวนทีมเหลือ 10 ทีม และใน
ปี พ.ศ. 2549 ได้เพิ่มจานวนทีมเป็น 12 ทีมอีกครั้งหนึ่ง ในฤดูกาล พ.ศ. 2550 เพิ่มจานวนทีมอีก 4
ทีม รวมเป็น 16 ทีม ปัจจุบันมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้พยายามนาการแข่งขันโปรวิเชียลลีก หรือ โปรลีก
รวมเข้ากับการแข่งขันไทยลีกหลายครั้ง และในที่สุดการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้นาทีมจังหวัด
มารวมเข้าไปในฤดูกาล 2550 ได้สาเร็จ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และในปี พ.ศ. 2552 มีการเปลี่ยนชื่อการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เรียกว่า ไทยพรีเมียร์ลีก (Thai
Premier League) ซึ่งการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชื่อผู้สนับสนุน
ปี พ.ศ. 2539 - 2540
จัดการแข่งขันฟุตบอลจอห์นนี่ วอร์กเกอร์ ไทยแลนด์
ซอกเกอร์ลีก
ปี พ.ศ. 2541 - 2543
จัดการแข่งขันฟุตบอลคาลเท็กซ์ พรีเมียร์ลีก
ปี พ.ศ. 2544/45 - 2545/46 จัดการแข่งขันฟุตบอลจีเอสเอ็ม ไทยลีก
ปี พ.ศ. 2546/47 - 2547/48 จัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
ปี พ.ศ. 2549 - 2551
จัดการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก
ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
จัดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
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ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลก
การแข่งขันฟุตบอลโลก
ผู้ริเริ่มให้มีการแข่งขันครั้ง คือ นายจูลส์ ริเมท์ (Jules Rime) เป็นชาวฝรั่งเศส ได้เสนอในที่
ประชุมของประเทศสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1902 แต่กว่าการแข่งขันครั้งแรกจะ
เริ่มขึ้นได้ก็ล่วงมาถึงปีค.ศ. 1930 ซึ่งประเทศอุรุกวัย รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยที่มี 13 ชาติเข้า
ร่วมการแข่งขัน และประเทศอุรุกวัยก็คว้าแชมป์ไปครอง และเพื่อเป็นเกียรติแด่ นายจูลส์ ริเมท์
(Jules Rime) ถ้วยรางวัลชนะเลิศจึงใช้ชื่อว่า ถ้วยจูลส์ ริเมท์ หลังจากฟุตบอลโลกครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ.
1938 การแข่งขันฟุตบอลก็หยุดชะงักไป 12 ปี เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้มาเริ่ม
แข่งขันครั้งที่ 4 ในปี ค.ศ.1950 โดยประเทศบราซิล รับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันท่ามกลางความ
ขัดแย้งของหลาย ๆ ชาติ และทีมชาติอุรุกวัยสามารถคว้าแชมป์ได้ในปีนั้น ต่อมาในปี ค.ศ.1970
ประเทศบราซิลได้เป็นแชมป์โลกเป็นสมัยที่ 3 จึงได้สิทธิ์ในการครองถ้วยจูลส์ริเมท์ (ซึ่งต่อมาภายหลัง
ได้ถูกขโมยไป) ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติจึงได้จัดทาถ้วยรางวัลขึ้นมาใหม่ให้ชื่อว่า ถ้วยฟีฟ่า (FIFA
WORLD CUP) ทาด้วยทองคา มีความสูง 36 เซนติเมตร มูลค่าประมาณ 4 แสนดอลลาร์สหรัฐและใช้
มาจนถึงปัจจุบัน
สถิติในการแข่งขันฟุตบอลโลก
ครั้งที่ ปีที่ทาการแข่งขัน
ประเทศที่จัดการแข่งขัน
ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน
1
พ.ศ.2473 (ค.ศ.1930) อุรุกวัย
อุรุกวัย
2
พ.ศ.2477 (ค.ศ.1934) อิตาลี
อิตาลี
3
พ.ศ.2481 (ค.ศ.1938) ฝรั่งเศส
อิตาลี
4
พ.ศ.2493 (ค.ศ.1950) บราซิล
อุรุกวัย
5
พ.ศ.2497 (ค.ศ.1954) สวิสเซอร์แลนด์
เยอรมนีตะวันตก
6
พ.ศ.2501 (ค.ศ.1958) สวีเดน
บราซิล
7
พ.ศ.2505 (ค.ศ.1962) ชิลี
บราซิล
8
พ.ศ.2509 (ค.ศ.1966) อังกฤษ
อังกฤษ
9
พ.ศ.2513 (ค.ศ.1970) เม็กซิโก
บราซิล
10
พ.ศ.2517 (ค.ศ.1974) เยอรมนีตะวันตก
เยอรมนีตะวันตก
11
พ.ศ.2521 (ค.ศ.1978) อาร์เจนตินา
อาร์เจนตินา
12
พ.ศ.2525 (ค.ศ.1982) สเปน
อิตาลี
13
พ.ศ.2529 (ค.ศ.1986) เม็กซิโก
อาร์เจนตินา
14
พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990) อิตาลี
เยอรมัน
15
พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) สหรัฐอเมริกา
บราซิล
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ครั้งที่ ปีที่ทาการแข่งขัน
ประเทศที่จัดการแข่งขัน
ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน
16
พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998) ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
17
พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) เกาหลีใต้/ญี่ปุ่น
บราซิล
18
พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) เยอรมัน
อิตาลี
19
พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) แอฟริกาใต้
สเปน
20
พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) บราซิล
เยอรมัน
ประเทศบราซิลเป็นประเทศที่ชนะเลิศฟุตบอลโลกมากที่สุดถึง 5 ครั้ง คือเมื่อปี พ.ศ.2501,
พ.ศ.2505, พ.ศ.2513, พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2545
องค์กรที่จัดการแข่งขันฟุตบอล
(สุรพล คงลาภ, 2547) กล่าวว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Fédération Internationale
de Football Association) หรือ ฟีฟ่า (FIFA) เป็นองค์กรบริหารการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก ก่อตั้ง
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.1904 ประเทศที่ร่วมก่อตั้งมี 7 ประเทศ
ได้แก่ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมี
สานักงานใหญ่อยู่ ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันคือ โจเซฟ เซพพ์
บลัทเทอร์ (Joseph Sepp Blatter) ฟีฟ่าจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ปรับปรุงเกมของกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ทั่วโลกมีการเล่นฟุตบอล เพื่อ
เป็นจุดรวมของค่านิยมด้านการศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับเยาวชน
และผู้ที่ผ่านการพัฒนาฝึกฝน
2. จัดการแข่งขันระดับนานาชาติ
3. กาหนดระเบียบ บทบัญญัติ และตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
4. ควบคุมสมาคมฟุตบอลทุกประเภท ด้วยลาดับขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การละเมิดบทบัญญัติ กฎระเบียบ หรือการตัดสินใจของฟีฟ่า หรือ กติกาการแข่งขัน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม โดยการป้องกันวิธีการหรือการปฏิบัติต่าง
ๆ เช่น การทุจริต การใช้สารกระตุ้น การจัดการแข่งขันที่อาจเป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ในเกมการ
แข่งขัน การแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก หรือก่อให้เกิดความรุนแรงในสมาคมฟุตบอล
สมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศจะต้องอยู่ภายในการดูแลของสมาพันธ์ของแต่ละทวีปที่ได้รับ
การรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA) ซึ่งประกอบด้วย
1. สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (Asian Football Confederation : AFC)
2. สหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกา (Confédération Africaine de Football : CAF)
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3. สหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน (Confederation of North,
Central American and Caribbean Association Football : CONCACAF)
4. สหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ (Confederación Sudamericana de Fútbol :
CONMEBOL)
5. สหพันธ์ฟุตบอลโอเชียเนีย (Oceania Football Confederation : OFC)
6. สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (Union des Associations Européennes de Football : UEFA)

รูปที่ 1 : สหพันธ์ฟุตบอลในแต่ละทวีปที่อยู่ภายใต้การดูแลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
1. สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (Asian Football Confederation: AFC) หรือ เอเอฟซี
เป็นองค์กรที่ควบคุมการแข่งขันฟุตบอลในทวีปเอเชีย จัดการเกี่ยวกับทีมฟุตบอล เงินรางวัล
กฎระเบียบ รวมถึงลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอล มีสานักงานใหญ่อยู่ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 46 ประเทศ แบ่งองค์กรในกากับดูแลออกเป็น 4
ภูมิภาค คือ
1.1 สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (ASEAN Football Federation : AFF) หรือ เอเอฟ
เอฟ เป็นองค์กรที่จัดการแข่งขันฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก จานวน 12
ประเทศ คือ กัมพูชา ไทย บรูไน เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ติมอร์-เลสเต และออสเตรเลีย
1.2 สหพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันออก (East Asian Football Federation : EAFF)
เป็นองค์กรที่จัดการแข่งขันฟุตบอลในเอเชียตะวันออก มีประเทศสมาชิก จานวน 9 ประเทศ คือ จีน
ฮ่องกง กวม ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ มาเก๊า มองโกเลีย
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1.3 สหพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตก (West Asian Football Federation : WAFF)
เป็นองค์กรที่จัดการแข่งขันฟุตบอลในเอเชียตะวันตก มีประเทศสมาชิก จานวน 13 ประเทศ คือ
อิหร่าน อิรัก ซาอุดิอาระเบีย บาห์เรน จอร์แดน คูเวต เลบานอน โอมาน ปาเลสไตน์ กาตาร์ ซีเรีย
เยเมน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1.4 สหพันธ์ฟุตบอลเอเชียกลางและเอเชียใต้ (Central and South Asian
Football Federation : CSAFF) เป็นองค์กรที่จัดการแข่งขันฟุตบอลในเอเชียกลางและเอเชียใต้ มี
ประเทศสมาชิก จานวน 12 ประเทศ คือ อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัลดีฟส์ เนปาล
ปากีสถาน ศรีลังกา คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน
2. สหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกา (Confédération Africaine de Football : CAF) หรือ ซี
เอเอฟ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Confederation of African Football เป็นองค์กรที่ควบคุมการแข่งขัน
ฟุตบอลในทวีปแอฟริกา มีสานักงานใหญ่อยู่ ณ ประเทศอียิปต์ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 54
ประเทศ คือ แอลจีเรีย โกตดิวัวร์ (เดิมชื่อ ไอวอรีโคสต์) ไนจีเรีย กานา อียิปต์ ตูนีเซีย เซียร์ราลีโอน
แคเมอรูน บูร์กินาฟาโซ เซเนกัล มาลี ลิเบีย กินี แอฟริกาใต้ กาบูเวร์ดี แองโกลา เบนิน คองโก
โมร็อกโก ยูกันดา แซมเบีย บอตสวานา โตโก ซิมบับเว สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก รวันดา
กาบอง เคนยา เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก แทนซาเนีย เอธิโอเปีย อิเควทอเรียลกินี นามิเบีย ซูดาน
ไนเจอร์ ไลบีเรีย สาธารณรัฐแอฟริกากลาง กินิ-บิสเซา บุรุนดี มอริเตเนีย ชาด มาดากัสการ์ แกมเบีย
สวาซิแลนด์ คอโมโรส เซาตูเมและปรินซิปี เซเชลส์ เซาท์ซูดา มอริเชียส เอริเทรีย โซมาเลีย และจิบูตี
3. สหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน (The Confederation
of North, Central American and Caribbean Association Football : CONCACAF)
หรือ คอนคาแคฟ เป็นองค์กรที่เกิดจากรวมตัวของสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนือ (NAFC) และ
สมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกากลางและแคริบเบียน (CCCF) มีหน้าที่ได้การจัดการการแข่งขันฟุตบอล
ระหว่างชาติต่างในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาและแคริบเบียน มีสานักงานใหญ่อยู่ ณ เมืองฟลอริดา
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 35 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา คอสตาริกา
เม็กซิโก ปานามา ฮอนดูรัส จาไมกา ตรินิแดดและโตเบโก ไฮติ แคนาดา คิวบา เอลซัลวาดอร์ อารูบา
สาธารณรัฐโดมินิกัน ซูรินาม กัวเตมาลา เซนต์ลูเซีย เกรเนดา เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ แอนติกา
และบาร์บูดา กายอานา เปอร์โตริโก เซนต์คิตส์และเนวิส เบลีซ มอนต์เซอร์รัต ดอมินีกา บาร์เบโดส
เบอร์มิวดา นิการากัว หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส กือราเซา หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
บาฮามาส หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และแองกวิลลา
4. สหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ (Confederación Sudamericana de Fútbol :
CONMEBOL) หรือ คอนเมบอล มีชื่อภาษาอังกฤษว่า South American Football
Confederation เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลการแข่งขันหลักของฟุตบอลในทวีปอเมริกาใต้ มีสานักงาน
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ใหญ่อยู่ ณ เมืองลูเก ประเทศปารากวัย ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจานวน 10 ประเทศ คือ บราซิล
อาร์เจนตินา อุรุกวัย โคลอมเบีย ชิลี เอกวาดอร์ เวเนซุเอลา เปรู ปารากวัย และโบลิเวีย
5. สหพันธ์ฟุตบอลโอเชียเนีย (Oceania Football Confederation : OFC) หรือ โอ
เอฟซี เป็นองค์กรที่ดูแลการจัดการแข่งขันฟุตบอลในทวีปโอเชียเนีย มีสานักงานใหญ่อยู่ ณ เมืองโอ๊ก
แลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 11 ประเทศ คือ นิวซีแลนด์ นิวแคลิโดเนีย
ตาฮิติ หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู ฟิจิ ซามัว ตองกา ปาปัวนิวกินี และอเมริกันซามัว
6. สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (Union des Associations Européennes de Football :
UEFA) หรือ ยูฟ่า มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Union of European Football Associations เป็นองค์กร
ที่ควบคุมการแข่งขันฟุตบอลในทวีปยุโรป จัดการเกี่ยวกับทีมฟุตบอล เงินรางวัล กฎระเบียบ รวมถึง
ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอล มีสานักงานใหญ่อยู่ ณ เมืองนียง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 53 ประเทศ คือ สเปน เยอรมัน โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม กรีซ อังกฤษ โครเอเชีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ยูเครน ฝรั่งเศส
เดนมาร์ก รัซเซีย สวีเดน สโลเวเนีย เซอร์เบีย อัลเมเนีย สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย สก็อตแลนด์ ตุรกี
ออสเตรีย ฮังการี ไอซ์แลนด์ เวลส์ มอนเตเนโกร สโลวาเกีย อัลบาเนีย อิสราเอล นอร์เวย์ ฟินแลนด์
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ โปแลนด์ บัลแกเรีย เบลารุส มาเซโดเนีย ไอร์แลนด์เหนือ เอสโทเนีย อาเซอร์ไบ
จัน ลิทัวเนีย จอร์เจีย มอลโดวา ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก ไซปรัส คาซัคสถาน มอลตา ลิกเตนสไตน์ หมู่
เกาะแฟโร อันดอร์รา และซานมาริโน
ตอนที่ 3 กติกาฟุตบอล
Fédération Internationale de Football Association (2013) หรือ สหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA) ได้กาหนดกติกาฟุตบอล 2013/2014 ไว้ดังนี้
กติกาข้อที่ 1
สนามแข่งขัน (The field of play)
กติกาข้อที่ 2
ลูกบอล (The ball)
กติกาข้อที่ 3
จานวนผู้เล่น (The number of players)
กติกาข้อที่ 4
อุปกรณ์ของผู้เล่น (Player’s equipment)
กติกาข้อที่ 5
ผู้ตัดสิน (The referee)
กติกาข้อที่ 6
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (The assistant referees)
กติกาข้อที่ 7
ระยะเวลาการแข่งขัน (The duration of the match)
กติกาข้อที่ 8
การเริ่มการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่ (The start and restart of play)
กติกาข้อที่ 9
ลูกบอลอยู่ในและนอกการเล่น (The ball in and out of play)
กติกาข้อที่ 10 การนับประตู (The method of scoring)
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กติกาข้อที่ 11 การล้าหน้า (Offside)
กติกาข้อที่ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด (Fouls and misconduct)
กติกาข้อที่ 13 การเตะโทษ (Free kick)
กติกาข้อที่ 14 การเตะโทษ ณ จุดโทษ (The penalty kick)
กติกาข้อที่ 15 การทุ่ม (Throw-in)
กติกาข้อที่ 16 การเตะจากประตู (The goal kick)
กติกาข้อที่ 17 การเตะจากมุม (The corner kick)
เขตเทคนิค (The technical area)
ผู้ตัดสินที่ 4 (The fourth official)
ตอนที่ 4 พื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล
(กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555) กล่าวว่าพื้นฐานของการเล่นฟุตบอล
มีดังนี้
1. การเลี้ยงลูกบอล (Dribbling) หมายถึง การนาพาหรือการที่ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปพร้อมกับลูก
บอล โดยใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเท้าสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นของสนาม
จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและตาแหน่งของคู่ต่อสู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
1.1 ความสาคัญของการเลี้ยงลูกบอล
การเลี้ยงลูกบอลเป็นเทคนิควิธีการเล่น การสัมผัสบังคับลูกบอล ขณะเดียวกันก็ต้อง
ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของร่างกายมาผสมผสานเป็นลีลาของผู้เล่นที่แสดงออกเหมือนเป็น
ศิลปะ โดยมีจุดมุ่งหมายของการเลี้ยง คือ
1.1.1 การเลี้ยงเพื่อการครอบครองบอล
1.1.2 การเลี้ยงเพื่อหลบหรือหลอกล่อคู่ต่อสู้
1.1.3 การเลี้ยงเพื่อไปสู่พื้นที่ว่าง
การจะใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับเหตุและผลที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ถ้าผู้
เล่นมีความชานาญในการเลี้ยงลูกบอล รู้และเข้าใจในเหตุและผลของการเลี้ยงลูกบอลแต่ละอย่าง แล้ว
ก็จะใช้วิธีการได้อย่างถูกต้อง ทาให้ได้เปรียบในการเล่น และที่สาคัญผู้เล่นควรที่จะฝึกให้ทาได้ดีทั้งสอง
เท้า
1.2 ปัจจัยพื้นฐานในการเลี้ยงลูกบอล
1.2.1 ต้องมีเทคนิคในในการสัมผัสลูกบอลที่ดี
1.2.2 มีทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ที่ถูกต้อง
1.2.3 มีการประสานงานสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อที่ดี
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1.2.4 มีความว่องไว รวดเร็วในการเคลื่อนที่
1.2.5 มีความรู้และเข้าใจในยุทธวิธีการเล่นเฉพาะบุคคล
1.3 ชนิดของการเลี้ยงลูกบอล
1.3.1 การเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้า
1.3.2 การเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน
1.3.3 การเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก
2. การส่งลูกบอล (Passing) หมายถึง การใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเท้าไปกระทบลูกบอล โดยมี
การส่งแรงจากสะโพกเพื่อให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายในทิศทางที่ต้องการ ด้วยการสัมผัสถูกที่
ส่วนต่าง ๆ ของลูกบอล
2.1 ความสาคัญของการส่งลูกบอล
การส่งเป็นเทคนิคการจัดการกับลูกบอล เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างรวดเร็ว
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ใช้เท้าเพื่อการเล่น ดังนั้น จึงควรฝึกการใช้เท้าส่งลูกบอลให้ได้ในทุกส่วนของทั้ง
สองเท้า
2.2 ชนิดของการส่งลูกบอลด้วยเท้า
2.2.1 การส่งด้วยฝ่าเท้า
2.2.2 การส่งด้วยหัวรองเท้า
2.2.3 การส่งด้วยหลังเท้า
2.2.4 การส่งด้วยข้างเท้าด้านใน
2.2.5 การส่งด้วยข้างเท้าด้านนอก
2.2.6 การส่งด้วยส้นเท้า
2.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งลูกบอล
2.3.1 เท้าหลักในการยืน
2.3.2 เท้าที่ใช้ส่งลูกบอล (ลักษณะที่จะกระทบลูกบอล)
2.3.3 การเหวี่ยงและการส่งแรง
2.4 จุดสาคัญในการส่งลูกบอล
2.4.1 ความแน่นอน แม่นยา
2.4.2 การให้น้าหนักหรือใช้แรงกระทบส่งผ่านลูกบอล
2.4.3 การสัมผัสหรือกระแทกลูกบอล (จุดกระทบขึ้นอยู่กับเป้าหมาย)
2.4.4 การทรงตัว การเหวี่ยงขาเพื่อส่งแรง
2.4.5 การมองเห็นเป้าหมายและเน้นมองที่ลูกบอลขณะที่ส่ง
2.4.6 ใช้ได้ทั้งสองเท้า
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3. การรับลูกบอล (Receiving) หมายถึง การใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสลูกบอล
เพื่อที่จะให้ลูกบอลหยุดหรือควบคุมเพื่อที่จะเล่นต่อเนื่อง ยกเว้นการใช้มือและแขนสาหรับผู้เล่น
(ผู้รักษาประตูใช้มือและแขนได้
3.1 ความสาคัญของการรับลูกบอล
การรับลูกบอล เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งถ้าผู้เล่นปฏิบัติได้อย่างดีจะส่งผลต่อการเล่นให้
ได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ จากการส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูหรือเลี้ยงลูกบอลในลักษณะต่าง ๆ ด้วย
ตัวเอง การรับลูกบอลจะไม่ใช้แรงเข้าปะทะลูกบอล
3.1.1 ก่อนจะรับต้องมองเห็นตาแหน่งรอบ ๆ ตัว
3.1.2 ส่วนที่จะใช้รับลูกบอลต้องเป็นแนวเดียวกับลูกบอล
3.1.3 ไม่ใช้แรงปะทะผ่านส่วนที่จะรับลูกบอล (ปฏิบัติตรงข้ามกับการส่ง)
3.1.4 ลูกบอลต้องอยู่ด้านหน้าภายใต้การครอบครองที่จะเล่นต่อได้
3.1.5 ก่อนจะรับลูกบอลควรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หลอกล่อหรือเพื่อตรวจสอบ
ตาแหน่งของคู่ต่อสู้ก่อนทุกครั้ง
3.2 ชนิดของการรับลูกบอล
3.2.1 การรับลูกบอลที่กลิ้งเรียดมากับพื้นด้วย
3.2.1.1 ฝ่าเท้า
3.2.1.2 ข้างเท้าด้านใน
3.2.1.3 ข้างเท้าด้านนอก
3.2.1.4 หลังเท้า
3.2.2 การรับลูกบอลที่ลอยมาในอากาศ (Volley) ด้วย
3.2.2.1 หลังเท้า
3.2.2.2 หน้าอก
3.2.2.3 หน้าขา
3.2.2.4 ข้างเท้าด้านใน
3.2.2.5 ข้างเท้าด้านนอก
3.2.2.6 ศีรษะ
3.2.3 การรับลูกบอลที่กระดอนจากพื้น (Half-Volley) ด้วย
3.2.2.1 ฝ่าเท้า
3.2.2.2 ข้างเท้าด้านใน
3.2.2.3 ข้างเท้าด้านนอก
3.2.2.4 หน้าแข้ง
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3.2.2.5 หน้าท้อง
4. การโหม่งลูกบอล (Heading) หมายถึง การใช้ศีรษะบริเวณหน้าผาก ซึ่งเป็นส่วนที่แข็งที่สุด
สัมผัสหรือปะทะลูกบอลเพื่อการส่ง การทาประตูหรือเพื่อการป้องกันโดยใช้แรงจากร่างกายผ่านส่วน
ของหน้าผากเข้าปะทะแต่ละส่วนของลูกบอลเพื่อให้ลูกบอลพุ่งไปในระดับและทิศทางที่ต้องการ
4.1 ความสาคัญของการโหม่งลูกบอล
เป็นเทคนิคแบบหนึ่งที่ผู้เล่นจะใช้เพื่อความได้เปรียบ ขณะที่ลูกบอลลอยอยู่ใน
อากาศและเป็นผลมาจากข้อกติกาการเล่น ซึ่งมีข้อกาหนดในการยกเท้าสูงในการเล่น ใช้เพื่อการส่ง
การป้องกัน และหรือการทาประตู ถึงแม้ว่าในการเล่นกีฬาฟุตบอลจะใช้น้อยมาก แต่ก็ต้องฝึกผู้เล่นให้
มีความชานาญในเทคนิคการโหม่งลูกบอล เพื่อความได้เปรียบในทุกสถานการณ์การเล่น
4.1.1 ตาต้องมองที่ลูกบอลขณะที่จะโหม่ง
4.1.2 เอนตัวส่วนบนไปด้านหลังเพื่อเพิ่มแรงและจังหวะ
4.1.3 ส่วนของลาคอต้องแข็งแรงขณะที่โหม่ง
4.1.4 ดีดตัวกลับมาใช้หน้าผากปะทะที่ลูกบอล
4.1.5 จุดสัมผัสอยู่ตรงกลางลูกบอลเพื่อส่งผ่านแรง หรือ
4.1.6 เหนือเส้นสมมุติกลางลูกเฉียงลงพื้นเพื่อการทาประตู หรือ
4.1.7 ปะทะส่วนได้ลูกบอลเพื่อให้ลอยโด่งเพื่อป้องกัน
4.2 ชนิดของการโหม่งลูกบอล
4.2.1 การโหม่งเพื่อป้องกัน
4.2.2 การโหม่งเพื่อการส่ง
4.2.3 การโหม่งเพื่อการทาประตู
5. การยิงประตู (Shooting) หมายถึง การส่งลูกบอลเข้าสู่ประตูคู่แข่งขันหรือฝ่ายตรงข้าม
ด้วยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามข้อกาหนดของกฎกติกาการเล่น
5.1 ความสาคัญของการยิงประตู
ผลของการยิงประตูไปสู่ชัยชนะของทีม การยิงประตูสามารถกระทาได้ทั้งลูกบอล
ที่มาเรียดกับพื้นหรือลูกบอลที่วางนิ่งกับพื้น ลูกบอลที่ลอยมาระดับลาตัวหรือกระดอนจากพื้น และลูก
บอลที่ลอยสูงกว่าลาตัว การจะใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อการทาประตูขึ้นอยู่กับสถานการณ์
จังหวะและโอกาสที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ผู้ฝึกสอนต้องจัดการฝึกให้ผู้เล่นปฏิบัติจนเกิดเป็นปฏิกิริยาที่
ฉับพลัน มีความแม่นยาและเต็มไปด้วยพลังในการยิงประตู
5.2 ชนิดของการยิงประตู
ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่นเดียวกับการส่งและการรับลูกบอล โดยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ จังหวะ และโอกาสว่าจะใช้ส่วนใดในการยิงประตูจึงจะดีที่สุดในขณะนั้น
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5.3 ส่วนสาคัญของการยิงประตู
5.3.1 ความแม่นยา
5.3.2 ความเร็วและความแรง
5.3.3 ตามองเห็นเป้าหมายและมองเน้นที่ลูกบอล
5.3.4 ขณะที่ยิงประตู
5.3.5 ยิงประตูได้ทุกจังหวะและโอกาสที่มี
5.3.6 ความเป็นอัตโนมัติหรือสัญชาตญาณในสถานการณ์
(สุรพล คงลาภ, 2547) กล่าวว่า ทักษะพื้นฐานของการเล่นฟุตบอลมีหลายอย่างดังนี้
1. การควบคุมบอล (Control)
2. การเลี้ยงบอล (Dribbling)
3. การส่งผ่านบอล (Passing)
4. การเปลี่ยนทิศทาง (Turning)
5. การโหม่ง (Heading)
6. การทุ่ม (Throw-in)
7. การยิงประตู (Shooting)
8. การหาพื้นที่ว่าง (Creating space)
9. การครอส หรือส่งข้ามฟาก (Crossing)
10. การสกัด (Tacking)
(ประโยค สุทธิสง่า, 2542) กล่าวว่า การฝึกท่าเบื้องต้น นักฟุตบอลทุกคนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ทราบวิธีการต่าง ๆ และหมั่นฝึกฝนจนเกิดความชานาญอย่างถูกต้องเสียก่อน เพื่อให้เกิดความสามารถ
เฉพาะตัวหรือมีความชานาญส่วนบุคคลเสียก่อน แล้วจึงเข้าร่วมทีมต่อไป การฝึกเบื้องต้นมีดังนี้
1. การเตะลูก (Kicking) : ระดับพื้น ลูกกระดอนและลูกในอากาศ
2. การหยุดลูกหรือการบังคับลูก (Controlling) : โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการหยุด
ลูก เช่น ข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก หลังเท้า ฝ่าเท้า หน้าอก ศีรษะ เป็นต้น
3. การโหม่งลูก (Heading) : โดยมีการยืนโหม่งอยู่กับที่ การเคลื่อนที่โหม่ การกระโดดโหม่ง
และการพุ่งโหม่ง
4. การเลี้ยงบอล (Dribbling) : โดยมีการเลี้ยงด้วยข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก หลังเท้า
ปลายเท้าและฝ่าเท้า
5. การทุ่มลูก (Throw-in) : โดยการยืนทุ่มและเคลื่อนที่
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6. การยิงประตู (Shooting) : โดยมีการยิงด้วยข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก การช้อน
หลังเท้า การยิงลูกโทษ การยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ การยิงด้วยศีรษะและการยิงด้วยหลังเท้าแบบ
ต่าง ๆ
7. การส่งบอล (Passing) : โดยมีการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก การส่งลูก
พร้อมด้วยหลังเท้า
8. การเป็นผู้รักษาประตู (Goalkeeping) : มีการรับลูกของผู้รักษาประตูจะแบ่งเป็น 5
ระดับ คือ การรับลูกระดับพื้นดิน ระดับเอว ระดับอก ระดับศีรษะ และระดับเหนือศีรษะโดยมีการยืน
รับอยู่กับที่ เคลื่อนที่และพุ่งปัด
ตอนที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล
(Asian Football Confederation, 2000) กล่าวว่า หลักการสาคัญในการสร้างโอกาสและ
จังหวะในการเล่นฟุตบอลมี 3 ประการ
1. การครอบครองบอล (Possession of the ball)
2. คู่ต่อสู้ครอบครองบอล (Possession of the ball by the opponent)
3. จังหวะการเปลี่ยนแปลงการครอบครองบอล (Change of possession)
3.1 จังหวะในเชิงบวก คือ การแย่งบอลและตัดบอลได้
3.2 จังหวะในเชิงลบ คือ ถูกแย่งบอลและตัดบอลไป
โอกาสและจังหวะที่ 1 การครอบครองบอล (Possession of the ball)
เป้าหมาย
1. สร้างเกมและการสร้างสรรค์โอกาส
2. การทาประตู
หลักการสาคัญทั่วไป
1. ทาพื้นที่ให้กว้างมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ คือ เล่นด้านกว้าง (Width) และในแนว
ลึก (Depth) เพื่อเปิดพื้นที่ในเกมรุก ดึงคู่ต่อสู้ให้ตามมา
2. ตระหนักถึงการเล่นในแนวลึกและเล่นในแนวลึกเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาส
3. รักษาการครอบครองบอลให้เหนียวแน่นที่สุด (เป็นเงื่อนไขสาคัญของเกมการ
แข่งขัน)
4. หลักการ คือ การเล่นด้านกว้างให้ทั่วทั้งสนาม ซึ่งจะสร้างจังหวะในการรุกในแนว
ลึกหรือแดนหน้า
5. ผู้เล่นแต่ละคนในสนามต้องยืนให้ถูกตาแหน่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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โอกาสและจังหวะที่ 2 คู่ต่อสู้ครอบครองบอล (Possession of the ball by the opponent)
เป้าหมาย
1. รบกวนคู่ต่อสู้ไม่ให้สร้างเกมได้
2. แย่งบอลกลับมาครอบครองให้ได้เร็วที่สุด
3. ป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ยิงประตู
หลักการสาคัญทั่วไป
1. บีบพื้นที่การรุกให้แคบลงเท่าที่จะเป็นไปได้
2. ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ ในสถานการณ์ดังนี้
2.1 บีบพื้นที่ ไล่กดดันคู่ต่อสู้ทันที
2.2 ถอยลงไปตั้งรับในแดนรับของตนเอง
2.3 ผู้เล่นด้านข้างทั้งสองข้างบีบพื้นที่เข้าด้านใน
3. รักษาระดับความกดดันคู่ต่อสู้ที่ครอบครองบอลอยู่
4. ประกบคู่ต่อสู้ในบริเวณรอบ ๆ ที่คู่ต่อสู้ครอบครองบอลอยู่
5. ผู้เล่นคนอื่นที่ยืนห่างออกไป ให้รักษาตาแหน่งและคุมพื้นที่ไว้
6. รักษาวินัยในเกมรับให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
โอกาสและจังหวะที่ 3 จังหวะการเปลี่ยนแปลงการครอบครองบอล (Change of
possession) จังหวะถูกแย่งบอลและตัดบอลไป (Negative)
เป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลงจังหวะให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้จากจุดมุ่งหมายของเกม
(ตัวอย่างเช่น การครอบครองบอล) ไปสู่ผู้อื่น (ตัวอย่าง เช่น การถูกแย่งบอลหรือตัดบอลไป) เปลี่ยน
จากรุกเป็นรับให้เร็วที่สุดเมื่อเสียการครอบครองบอล
3.1 ความตึงเครียดกับความเร็ว
3.1.1 จากการครอบครองบอลแล้วเสียการครอบครองบอล
3.1.1.1 ผู้เล่นที่อยู่ใกล้บอลจะต้องบีบเข้าหาคู่ต่อสู้เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งบอล
ในแนวลึก (กดดันที่บอล) พยายามให้คู่ต่อสู้ส่งบอลด้านกว้างของ
สนาม เลี้ยงบอลเพื่อการครอบครองหรือส่งกลับหลัง
3.1.1.2 ผู้เล่นทุกคนต้องพยายามป้องกันไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามยิงประตู
3.1.1.3 บังการยิงจากคู่ต่อสู้
3.1.1.4 เลือกตาแหน่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายใด ๆ โดยตรง (ซึ่ง
เรียกว่า การบีบ)
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3.1.1.5 มาร์คคนที่อยู่ใกล้บอลเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมเพียงพอ (เรียกว่า การ
กดดันคนมีบอล)
3.1.1.6 รักษาตาแหน่ง ช่องว่าง เมื่อมีเพื่อนร่วมทีมไม่เพียงพอ (เรียกว่า
การทาให้ช้าลง)
3.1.1.7 นอกเหนือจากหน้าที่ที่เฉพาะตัว ผู้เล่นทุกคนยังมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทา
คือ ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการที่จะไม่ให้คู่ต่อสู้
ได้เปรียบ ตัวอย่าง เช่น การยิงในทันทีทันใด การส่งบอลยาว การ
เลี้ยงเป็นต้น
โอกาสและจังหวะที่ 3 จังหวะการเปลี่ยนแปลงการครอบครองบอล (Change of
possession) จังหวะถูกแย่งบอลและตัดบอลได้ (Positive)
3.1.2 จากการเสียการครอบครองบอลเป็นได้การครอบครองบอล
3.1.2.1 ผู้เล่นที่แย่งบอลหรือตัดบอลได้ ต้องพยายามส่งบอลยาวไป
ข้างหน้าก่อนเป็นอันดับแรก
3.1.2.2 ผู้เล่นที่อยู่ในแดนหน้า (กองหน้า) หาพื้นที่ว่างเพื่อรับลูกบอลจาก
การส่งบอลยาวโดยระวังไม่ให้ล้าหน้า
3.1.2.3 ผู้เล่นที่แย่งบอลหรือตัดบอลได้ ถ้าไม่สามารถส่งไปแดนหน้าได้
(ขึ้นอยู่สถานการณ์) สามารถที่จะเล่นบอลขึ้นไปเองได้ เพื่อหลบ
หลีกและหลีกเลี่ยงการล้าหน้า
3.1.2.4 หนีจากการถูกตัวประกบ หาที่ว่าง หรือวิ่งตัดแนวหลังของคู่ต่อสู้
3.1.2.5 ผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือ อ่านเกมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น รับบอล ช่วยครองบอล เปิดพื้นที่หรือฉวย
โอกาสในการรุก
การสร้างเกมรุก (Building up to attacking)
เป้าหมาย คือ การรุกจากบริเวณกรอบเขตโทษของทีมไปสู่กรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้โดยที่ไม่
เสียการครอบครองบอล
หลักการสาคัญทั่วไป : พยายามส่งบอลที่แม่นยา โดยเฉพาะการส่งบอลยาว (long pass)
เงื่อนไขที่ 1
1.1 ต้องมีเทคนิคในการเตะที่ดี (ความเร็วของลูก ระยะทาง ทิศทาง)
1.2 ผู้เล่นที่ครอบครองบอลจะต้องมีพื้นที่ มีเวลาในการส่ง
1.3 ผู้เล่นในแดนหน้าต้องมีความสามารถในการควบคุมบอลทุกรูปแบบ
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1.4 ผู้ส่งบอลและผู้รับบอลต้องมีจังหวะที่สัมพันธ์กัน
1.5 ผู้เล่นในแดนหน้าจะต้องอ่านเกมได้ถูกจังหวะ หนีจากการประกบ รับบอลจากการที่
เพื่อนร่วมทีมส่งมาให้พอดี
1.6 ผู้เล่นในตาแหน่งกองหน้าต้องยืนอยู่ในตาแหน่งที่ดี เพื่อสร้างจังหวะ สร้างพื้นที่ใน
การรับลูกโยนยาว
เงื่อนไขที่ 2
2.1 ผู้เล่นต้องเข้าใจเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเล่น อะไรคือสิ่งที่ต้องการ
2.2 เลือกส่งให้ผู้เล่นในตาแหน่งที่ได้เปรียบที่สุด มีที่ว่างและพร้อมที่จะรับลูกโยนยาว
2.3 จังหวะในการส่งและรับต้องมีความสัมพันธ์กัน
2.4 พัฒนาคุณภาพของการเล่นโดย
2.4.1 ส่งลูกบอลด้วยความเร็ว
2.4.2 จังหวะการเคลื่อนที่พอดีกับการส่ง ไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไป
2.4.3 ยืนอยู่ในตาแหน่งที่ดี ไม่อยู่ลึกหรือห่างจนเกินไป
การรุกกับการยิงประตู
(การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2551) กล่าวว่า “ประตู” (Goal) เป็นสิ่งที่ทีมฟุตบอลทุกทีม
ใฝ่ฝันที่จะได้กันทั้งนั้น เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ ชัยชนะ แต่ประตูที่จะได้มานั้นไม่ใช้ของง่าย
หรือยากเย็นเกินกว่าที่คิด หากมีการฝึกซ้อมที่ดีถูกต้องจากความสามารถ เป็นกลุ่ม จนกระทั่งถึงการ
เล่นเป็นทีม ผสมผสานกับการฝึกที่มีแบบแผน ทาให้การรุกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โอกาสที่ได้ประตู
จะมีมากและสามารถคว้าชัยชนะมาครองในที่สุด การรุกมากไปด้วยศิลปะ ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ
มากมาย”
หลักการโจมตีหรือรุก (Principles of attacking play)
1. การเล่นในแนวลึก (Depth) โดยการประคองหรือสนับสนุน (Support)
หมายถึง ผู้เล่นอยู่ในแดนหน้า สามารถที่จะช่วยสนับสนุนในเกมรุกได้ หรือผู้เล่นที่อยู่ใน
แนวลึกด้านหลัง
1.1 ใช้ผู้เล่น 3 คน หรือมากกว่านั้น ในการช่วยสนับสนุนเป็นรูปสามเหลี่ยม
1.2 ผู้เล่นคนหนึ่งครอบครองบอลอยู่ แล้วส่งให้เพื่อนในลักษณะการขึ้นเกมเป็นกลุ่ม
1.3 การใช้วิธีประคองหรือสนับสนุน วิธีนี้เป็นวิธีรุกขั้นพื้นฐานที่ได้ผล เพื่อครอบครองบอล
1.4 สิ่งที่ควรพิจารณา คือ มุม ระยะทาง และจังหวะในการสนับสนุน
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2. การเล่นด้านกว้าง (Width)
หมายถึง การเล่นบอลทางด้านกว้างของสนาม การใช้วิธีนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
2.1 เพื่อทาให้พื้นที่แนวรับของคู่ต่อสู้เปิดออก
2.2 สร้างพื้นที่ว่างในการจ่ายบอลทะลุทะลวงขึ้น
2.3 เพื่อหาพื้นที่ในการรับบอล เพื่อที่จะเล่นต่อไป
3. การทะลุทะลวง (Penetration)
3.1 โดยการเลี้ยงหลอกคู่ต่อสู้เข้าไปในแดนหน้า
3.2 โดยการส่งลูกผ่าน (Through) หรือลูกทแยงมุม (Diagonal Pass) วิ่งหาตาแหน่งที่
เหมาะสมเพื่อไปรับบอล
4. การเคลื่อนที่ (Mobility)
4.1 ผู้เล่นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนที่ทั้งตัวผู้เล่นเองและลูกบอลว่าเป็น
อย่างไร
4.2 การเคลื่อนที่ของลูกบอลมีผลต่อตาแหน่งของคู่ต่อสู้ในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่น
อยู่ในส่วนไหนของสนามก็ตาม
4.3 เฉพาะบางพื้นที่ ผู้เล่นอาจจะโดนตาม หรือโดนประกบตัว (Mark) ดังนั้น ผู้เล่นคน
นั้นต้องวิ่งสลับตาแหน่งเพื่อทาให้คู่ต่อสู้สับสน
4.4 การเคลื่อนที่ จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากการเคลื่อนที่ของผู้เล่นที่มีบอลและไม่มี
บอล
4.4.1 หาพื้นที่เพื่อจะรับบอล
4.4.2 ในขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้เพื่อรับบอล
4.5 เมื่อเริ่มเคลื่อนที่แล้วควรจะเคลื่อนที่ต่อไป ไม่ควรนิ่งอยู่กับที่
4.6 ควรมองสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะเล่นในสนาม และควรจะรู้ว่ากองหลังของคู่ต่อสู้
จะป้องกันอย่างไร
5. การรุกแบบทันทีทันใด (Improvisation)
คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้ความสามารถเฉพาะตัว
5.1 ควรใช้หลักการรุกขั้นพื้นฐาน โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวและทีม
5.2 ใช้ความสามารถเฉพาะตัวผสมผสานกับความสัมพันธ์ในทีมโจมตีอย่างรวดเร็ว
5.3 มองสถานการณ์ให้ออก และโจมตีคู่ต่อสู้แบบคาดไม่ถึง โดยใช้แทคติคของผู้เล่น
ผสมผสาน
5.4 จะเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสิ่งต่อไปนี้
5.4.1 จินตนาการในการเล่น และแทคติคที่ฝึกมา
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5.4.2 ความสามารถในการทาสิ่งที่คาดไม่ถึง
หลักในการป้องกัน (Principles of defending play)
1. การทาให้การรุกช้าลง (Delay)
1. การรุกจาเป็นที่จะต้องถูกสกัดกั้นก่อนที่คู่ต่อสู้จะมีจังหวะสร้างเกมรุกต่อไป
2. การรุกจะต้องทาให้ช้าลงด้วยการบีบคู่ต่อสู้ตั้งแต่แรก หรือโดยการถอยมาตั้งรับที่
กลางสนาม
3. วิธีนี้จะเกี่ยวข้องกับการบีบคู่ต่อสู้ซึ่งครองบอลอยู่
3.1 คนที่อยู่ใกล้คนมีบอลจะเข้าหาก่อน
3.2 ใช้การประกบตัวคู่ต่อสู้ที่เป็นตัวจ่าย
3.3 ประกบตัวคู่ต่อสู้และปิดทางคู่ต่อสู้รอบบริเวณที่คู่ต่อสู้ที่มีบอลครอบครองอยู่
3.4 ต้องเข้าใจว่าการบีบคู่ต่อสู้จะใช้กับคู่ต่อสู้คนไหน ที่ไหน และเมื่อไร และจะประกบ
ตัวและปิดทางคู่ต่อสู้รอบบริเวณที่คู่ต่อสู้มีบอลครอบครองอยู่ได้อย่างไร
ผู้เล่นที่อยู่ใกล้บอลคนแรก จะรับผิดชอบในการเข้าชะลอเกมรุกให้ช้าลงโดยมปิดมุม และ
ระยะทาง เพื่อสกัดกั้นคู่ต่อสู้
2. การสนับสนุนในเกมรับ (Support)
2.1 อย่าปล่อยให้คู่ต่อสู้ผ่านบอลหรือเล่นบอลหลังแนวป้องกันโดยการจ่ายลูกส่งผ่าน
(Through)
2.2 ใช้ผู้เล่นกองหลังบีบทางคู่ต่อสู้บ่อย ๆ และคอยตัดลูกส่งผ่าน (Through)
2.3 ถ้ากองหลังลงต่าเกินไป จะทาให้คู่ต่อสู้มีพื้นที่เล่นด้านหน้าแนวป้องกัน
2.4 ถ้ากองหลังขึ้นสูงเกินไป จะทาให้คู่ต่อสู้มีพื้นที่วิ่งด้านหลังแนวป้องกัน
2.5 การบีบพื้นที่การส่งบอลของคู่ต่อสู้จะต้องบีบพื้นที่ให้แคบลง เพื่อที่จะไม่ให้คู่ต่อสู้
เคลื่อนที่รับบอลได้
3. การมีสมาธิ บีบพื้นที่เป็นกลุ่ม (Concentration)
3.1 โดยการรวมกลุ่มผู้เล่นที่อยู่ใกล้คนมีบอล
3.1.1 การบีบพื้นที่คู่ต่อสู้ซึ่งครองบอลอยู่โดยเข้าใกล้ให้เร็วที่สุด
3.1.2 การยืนในตาแหน่งที่ถูกต้องระหว่างคู่ต่อสู้กับประตู
3.2 ผู้เล่นกับประตู ควรเข้าใจสิ่งต่อไปนี้
3.2.1 แนวรับในการสอดคุ้มกัน
3.2.2 เมื่อไรจะต้องสอดคุ้มกันเพื่อน เมื่อไรจะถอยลงมาซ้อนคุ้มกันเพื่อนอีกครั้ง
3.2.3 ระยะในการสอดคุ้มกันห่างแค่ไหน และเร็วแค่ไหน
3.2.4 หันหน้าเข้าหาลูกบอล และการอยู่ในตาแหน่งรับที่ถูกต้อง
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3.3 สร้างความสัมพันธ์กับการปิดทางคู่ต่อสู้ คอยสอดคุ้มกัน การทาให้สมดุลขณะที่ใช้วิธี
บีบพื้นที่ให้แคบลง
3.4 วิธีนี้ใช้ได้ตลอดเวลาในเกม แต่ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าสามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่
โดยเฉพาะการนาวิธีนี้มาใช้ในพื้นที่ซึ่งห่างจากประตู 35 หลา ซึ่งเป็นเขตอันตราย
3.5 ใครจะเป็นผู้สั่งเกม
4. การสอดคุ้มกัน (Cover)
4.1 วิธีนี้จะใช้กับผู้เล่นตัวรับซึ่งทาหน้าที่คุมพื้นที่อยู่ทางด้านหลัง
4.2 ต้องเข้าใจการปิดมุม ปิดพื้นที่ของผู้เล่นตัวรับคนแรก
4.3 วิธีนี้ผู้เล่นตัวรับคนหลังทีค่ อยสอดคุ้มกัน จะทาได้สองหน้าที่ คือ ช่วยเพื่อนปิดทางคู่
ต่อสู้อยู่ทางด้านหลัง แล้วก็สามารถคุมคนที่คุมอยู่ห่าง ๆ
4.4 การยืนตาแหน่งที่ถูกต้อง จะเคลื่อนที่ตามสถานการณ์ของเกมและลูกบอลโดย
คานึงถึงระยะในการยืนและมุมในการเข้าสอดคุ้มกัน
5. การสร้างความสมดุลในเกม (Balance)
5.1 เกมรับจะสมดุลขึ้นอยู่กับการช่วยเกมรับ (Support) และการสอดคุ้มกัน (Cover)
การปิดพื้นที่ และการปิดมุมของคู่ต่อสู้
5.2 ต้องฝึกให้เข้าใจได้ว่าเมื่อไรจะคุมพื้นที่ (Space-marking) แลเมื่อไรจะคุมคน (Manmarking)
5.3 การสร้างความสมดุลโดยการคุมพื้นที่ จะใช้ก็ต่อเมื่อเรามีผู้เล่นฝ่ายรับน้อยกว่าฝ่าย
รุก และจะใช้การคุมคนเมื่อเรามีผู้เล่นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายรุก
5.4 การสร้างความสมดุล บางครั้งต้องผสมระหว่าง การคุมพื้นที่ (Space-marking) และ
การคุมคน (Man-marking)
6. การควบคุมสถานการณ์การป้องกัน (Control)
6.1 ในการควบคุมสถานการณ์ในการป้องกันนั้น เป็นการเล่นที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องรู้ว่ามี
ความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งจาเป็นจะต้องคานึงเสมอในขณะที่คู่ต่อสู้ครองบอลอยู่
6.2 ผู้เล่นฝ่ายรับทุกคนจะต้องทาหน้าที่ฝ่ายรับให้ดีที่สุด โดยการมีสมาธิและตื่นตัวอยู่
ตลอดเวลา
6.3 การขาดวินัยในการเกมรับ ขาดการควบคุมและการป้องกัน มักจะเกิดกับผู้เล่นตัวรับ
ซึ่งขี้เกียจ และคอยดูแต่บอลจนลืมประกบตัวคู่ต่อสู้
6.4 ผู้เล่นฝ่ายรับจะต้องควบคุมและป้องกันคู่ต่อสู้เมื่อมีโอกาสแย่งบอลกลับมาสู่ทีม หรือ
เพื่อนร่วมทีมสามารถแย่งบอลกลับมาได้จะเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกทันที
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หลักสาคัญในขั้นนี้คือ
1. อย่าปล่อยให้ผู้เล่นฝ่ายรุกส่งบอลมาหน้าประตู หรือสร้างโอกาสในการยิงประตู
2. อย่ามองแต่บอลอย่างเดียว (Ball watcher)
3. อย่าฟาล์วโดยไม่จาเป็น บริเวณหน้าประตู่หรือในเขตโทษ
หลัก 4 P’s ของการเล่นเกมรับ
(Galustian A. and Cooke C. A, 1998.)ได้กล่าวไว้ว่า
การเข้าประกบ (Pressure) คือ การเข้าไปประชิดตัวให้เร็ว แต่ก็อย่าให้ติดจนเกินไป ระยะ
ที่ดีคืออยู่ห่างผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม 1-2 หลา โดยปรับระยะห่างตามการประเมินศักยภาพผู้เล่นฝ่ายตรง
ข้ามของคุณ เขามีความเร็วหรือไม่ ช้า ครองบอลฉลาดหรือเปล่า พยายามเข้าไปให้ใกล้พอที่จะ
สามารถแหย่บอลออกจากเท้าของคู่แข่งได้ถ้ามีโอกาสเข้าปะทะล่อหลอกเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคาด
เดา
ตาแหน่ง (Position) : เล่นให้ดุดัน อยู่ให้ต่ากว่าฝ่ายตรงข้าม งอเข่า เล็กน้อยเพื่อช่วยให้คุณ
สามารถขยับไปได้ในทุกทิศทาง จัดมุมของร่างกายเพื่อชี้นาฝ่ายตรงข้ามไปในทิศทางที่คุณต้องการให้
พวกเขาไป
ความอดทน (Patience) : ตั้งสติให้ดี และจงอดทน อย่าสไลด์ นอกเสียจากว่าคุณจะมั่นใจ
ว่าคุณสามารถเอาบอลมาได้ เหลือบมองหากองหลังอีกคนที่จะเข้ามาช่วยรองบอล ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า
คุณจะแย่งเอาบอลมาได้ก็ให้เตรียมพร้อมเพื่อรอจังหวะให้เพื่อนร่วมทีมจะเข้ามาช่วย หรือให้ผู้เล่นฝ่าย
ตรงข้ามเป็นฝ่ายทาพลาดเอง จาไว้ว่าเป้าหมายของคุณคือการทาให้ฝ่ายตรงข้ามชะงัก หรือ เพื่อแย่ง
บอลมาให้ได้สาเร็จเท่านั้น
การเข้าปะทะ (Physical) : กล้าที่จะเข้าปะทะและกล้าตัดสินใน แต่ก็จะต้องเล่นอย่างขาว
สะอาดเสมอ เตรียมพร้อมที่จะขับพลังงานออกมาใช้ให้มากเมื่อคุณตกเป็นฝ่ายรับ
(การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2548) ได้กล่าวว่า หน้าที่ของผู้ฝึกสอน คือ การสอนวิธีการเล่น
ฟุตบอลให้กับผู้เล่น ทั้งเป็นรายบุคคล กลุ่มและการเล่นเป็นทีมเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ ผู้ฝึกสอนต้อง
1. มีการทางานด้วยความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลอย่างแท้จริง
2. ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ทั้งผู้เล่นเป็นรายบุคคลและทีม เพื่อการตัดสินใจในการ
พัฒนาความสามารถและแก้ไขจุดอ่อน
3. มีความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้เพื่อที่จะจัดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์
4. มีการจัดเตรียมการฝึกซ้อมประจาวันเพื่อความได้เปรียบในการบริหารการฝึกซ้อม
5. ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้เล่นมีความทุ่มเทในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
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หลักการโค้ชฟุตบอล
1. ความรอบรู้ในกีฬาฟุตบอล (Knowledge of Soccer)
ผู้ฝึกสอนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลอย่างลึกซึ้งอาจจะได้มาจากประสบการณ์
ของการเป็นนักฟุตบอลมาก่อน จากการเข้ารับการอบรม หรือการค้นคว้าจากเอกสาร ตารา และสื่อ
การเรียนรู้อื่น ๆ โดยมีองค์ประกอบสาคัญ คือ
1.1 ความสามารถจากประสบการณ์ (Performance Experience) จะช่วยให้การ
สาธิตของผู้ฝึกสอนมีความชัดเจนมากขึ้นและได้รับการยอมรับจากผู้เล่น นอกจากนี้การมี
ประสบการณ์ในการเล่นมาก่อนจะทาให้ผู้ฝึกสอนให้คาแนะนาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการ
แข่งขันกับผู้เล่นได้ถูกต้อง
1.2 วิธีการฝึกสอน (Coaching Methods) ทาให้ผู้ฝึกสอนสามารถกาหนดขอบข่ายใน
การฝึกซ้อมได้เหมาะสมกับอายุและความสามารถของผู้เล่นในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การวิเคราะห์การเล่น (Analyzing Play)
ผู้ฝึกสอนจะต้องสามารถวิเคราะห์การเล่นของผู้เล่นเป็นรายบุคคลและทีม เพื่อนาข้อมูล
มาวางแผนการฝึกซ้อมประจาวัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคานึงถึงองค์ประกอบ คือ
2.1 ปัญหาในการวิเคราะห์การเล่น (Problems in Analyzing Play) มีความเข้าใจใน
หลักและวิธีการในการสังเกตและวิเคราะห์การแข่งขันได้อย่างถูกต้อง
2.2 การวิเคราะห์เทคนิคด้วยแบบทดสอบ (Analyzing Technique Through Test)
เพือ่ ให้รู้ความสามารถของผู้เล่นเป็นรายบุคคล
2.3 การกาหนดศักยภาพของผู้เล่น (How to Spot Potential ) ผู้เล่นต้องมี
ความสามารถเบื้องต้น คือ ความสามารถในการครองครองบอลและมีความฉลาดในการเล่น มีรูปร่าง
และสมรรถภาพทางกายที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อเกมฟุตบอล
2.4 การจัดตาแหน่งที่เหมาะสมให้กับผู้เล่น (Determine Proper Potential for
Players) เพื่อให้ผู้เล่นได้ใช้ศักยภาพที่มีของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับระบบการ
เล่นของทีม
3. ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ (Understanding the Learning Process)
ผู้ฝึกสอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้ทางทักษะกลไกและ
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับอายุและความสามารถในการเรียนของ
ผู้เล่น
4. การวางแผนการฝึกซ้อมประจาวัน (Planning Training Session)
การวางแผนการฝึกซ้อมที่ดีจะช่วยให้การบริหารจัดการการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และตรงตามวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม
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5. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
การกระตุ้นให้ผู้เล่นมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เป็นหน้าที่ที่สาคัญของผู้
ฝึกสอน เพื่อให้ผู้เล่นได้แสดงออกในศักยภาพของตนเอง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับผู้
ฝึกสอน
ตอนที่ 6 รูปแบบการทาประตูฟุตบอล
รูปแบบการทาประตูฟุตบอล
1. รูปแบบการทาประตูระหว่างบอลอยู่ในการเล่น (Open Plays)
1.1 การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
(Bangsbo J. and Peitersen B., 2004) กล่าวว่า การเล่นเกมรุกแบบการส่งลูก
ชิ่ง (Wall pass) เป็นการนาบอลไปด้านหลังของฝ่ายรับ คือหัวใจสาคัญของเทคนิคการทาเกมรุกแบบ
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) โดยทั่วไปจะเป็นการร่วมมือระหว่างผู้เล่นเกมรุก 2 คนเมื่อต้องเผชิญหน้า
กับผู้เล่นฝ่ายรับ
หลักการของการทา Wall pass คือ ผู้เล่นที่ครอบครองบอลส่งบอลให้กับผู้เล่นทีม
เดียวกัน ผู้ซึ่งทาตัวเหมือนเป็นกาแพง เขาจะส่งบอลจังหวะเดียวคืนกลับมาให้ผู้เล่นที่ส่งบอลมาให้ครั้ง
แรก โดยส่งบอลไปยังพื้นที่ว่างด้านหลังคู่ต่อสู้ การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) สามารถทาได้ในทุกพื้นที่ของ
สนาม โดยเฉพาะพื้นที่ใดก็ตามที่เป็นพื้นที่ว่างด้านหลังผู้เล่นฝ่ายรับ
1.2 การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (Overlap run)
(Bangsbo J. and Peitersen B., 2004) กล่าวว่า การทา Overlap คือการวิ่งไป
ในแนวกว้าง ไปทางด้านข้างผู้เล่นที่กาลังเลี้ยงบอล เป็นการสร้างสรรค์อาวุธในการทาเกมรุกในแนวลึก
และแนวกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการของการทา Overlap คือ ผู้เล่นที่วิ่งมาจากด้านหลัง (ผู้เล่นที่เป็นตัววิ่ง
สอด) จะเป็นผู้วิ่งแซง ผู้เล่นทีมเดียวกันที่กาลังเลี้ยงบอลเพื่อการดึงตัวประกบขึ้นมา เพื่อเปิดพื้นที่ว่าง
ด้านหลังของฝ่ายรับ แล้วตัววิ่งจากด้านหลังจะวิ่งไปรับบอลในพื้นที่ว่างด้านหน้าเพื่อทาประตู
1.3 การเลี้ยงบอลไปแล้วให้เพื่อนร่วมทีมนาบอลไปเล่นต่อจากเท้าของผู้เล่นที่เลี้ยง
บอล (Takeover)
(Bangsbo J. and Peitersen B., 2004) กล่าวว่า การเปลี่ยนทิศทางของเกม
สามารถทาได้บ่อยครั้ง มันทาให้ยากที่จะมีโอกาสในการป้องกัน ในการผลัดเปลี่ยนการครองบอล
ระหว่างผู้เล่น 2 คนภายในทีมเดียวกัน ผู้เล่นที่ทาการเปลี่ยนบอลสามารถเปลี่ยนเกมและมีโอกาสที่ดี
ในการชนะคู่ต่อสู้โดยตรง การใช้ทักษะนี้ได้ในทุกพื้นที่ของสนาม
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1.4 การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass) หมายถึง การส่งบอลไปมาระหว่างผู้เล่นคน
ที่ 1 และ ผู้เล่นคนที่ 2 โดยผู้เล่นคนที่ 1 ส่งบอลให้ผู้เล่นคนที่ 2 แล้วผู้เล่นคนที่ 2 ส่งบอลคืนให้ผู้เล่น
คนที่ 1 แล้วผู้เล่นคนที่ 1 ส่งบอลคืนให้ผู้เล่นคนที่ 2 เป็นคนทาประตู
1.5 การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass) หมายถึง การส่งบอลด้วยลูกเรียดหรือ
ลูกโด่งทะลุไปตามช่องว่างข้างหน้า เพื่อเจาะทะลุแนวรับฝ่ายตรงข้ามและให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันทา
ประตู
1.6 การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) หมายถึง การส่งบอลของผู้เล่นฝ่ายรุกเมื่อพาบอล
บุกเข้าไปสู่แนวประตูแล้วส่งกลับหลังออกมาให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันที่ขึ้นมาสนับสนุนเกมรุกเข้าทาประตู
1.7 การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) หมายถึง การส่งบอลจากพื้นที่ด้านข้างมาหน้า
ประตู เพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันทาประตู
1.8 การยิงระยะไกล (Shooting from long range) หมายถึง การยิงประตูจากนอก
กรอบเขตโทษตั้งแต่ระยะ 30 หลาขึ้นไปและสามารถยิงประตูได้
1.9 การเลี้ยงเดี่ยว (Solo) หมายถึง การใช้ความสามารถเฉพาะตัวพาบอลเคลื่อนที่
หลบหลีกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเพื่อเข้าไปทาประตู
1.10 การส่งบอลระยะไกล (Long pass) หมายถึง การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกส่งบอลยาวโด่ง
ข้ามแนวรับของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเข้าทาประตู
(Brigger J. P. and Kwok K. M, 2014) กล่าวถึง รูปแบบในการทาเกมรุกในระหว่างที่
บอลอยู่ในการเล่น ไว้ดังนี้
1.11 การโต้กลับเร็ว (Counter Attack) หมายถึง การที่บอลเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
มากกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากพื้นที่ในแดนของฝ่ายรับ และถูกครอบครองบอลไปจนถึงพื้นที่ใน
การยิงประตู
1.12 การโต้กลับเร็วในแดนของคู่ต่อสู้ (Fast breaks) หมายถึง เมื่อบอลเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วมากกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากพื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม และถูกครอบครองบอลไปจนถึง
พื้นที่ในการยิงประตู
1.13 การยิงประตูซ้า (Rebound) หมายถึง การยิงประตูจากลูกที่กระดอนกลับมา
ภายหลังจากการยิงประตูของฝ่ายเดียวกันในครั้งแรก โดยบอลมาจากการสกัดกั้นของฝ่ายตรงข้าม
เสาประตู คานประตูหรือผู้เล่นทีมเดียวกับผู้ยิงประตูในครั้งแรก โดยการยิงซ้าจะต้องอยู่ในเขตโทษ
และไม่ผิดกติกาการแข่งขัน
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(Turner, 2013) กล่าวว่า รูปแบบการทาประตู Combination Play คือ การเล่น
เกมรุกร่วมกันของผู้เล่นสองคนหรือมากกว่านั้น เช่น การทาลูกชิ่ง (Wall pass) การส่งให้ตัวหลังสอด
ขึ้นมายิง (Overlap run) การเปลี่ยนการครอบครองบอล (Takeover) เป็นต้น
2. รูปแบบการทาประตูจากการเริ่มเล่นใหม่ (Set Plays)
(Ceccomori, 2004) กล่าวว่า รูปแบบการประตูในสถานการณ์ที่บอลตายในการรุก
สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในสถานการณ์ที่บอลตาย โดยทีมรุกจะต้องทาตามกรณี ดังนี้
1. การเตะเริ่มเล่น (Kick off)
2. การเตะจากประตู (Keeper putting the ball back into play หรือ Goal kick)
3. การเตะโทษโดยตรง (Free kick)
4. การเตะโทษโดยอ้อม (Indirect free kick)
5. การทุ่ม (Throw-in)
6. การเตะจากมุม (Corner kick)
7. การเตะโทษ ณ จุดโทษ (Penalty kick)
ถ้าโค้ชต้องการให้ทีมเป็นทีมที่ดีที่สุด มีความสามารถในการทาเกมรุกให้ประสบความสาเร็จ โค้ช
จาต้องฝึกซ้อมผู้เล่นตามสถานการณ์ข้างต้น โดยการทาซ้า ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีแผนการเล่นที่
เฉพาะเจาะจงทั้งในการฝึกซ้อมด้านเทคนิคและยุทธวิธี เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
Fédération Internationale de Football Association (Association FIFA,
2013) กล่าวถึง กติกาข้อที่ 8 การเริ่มการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่ (The start and restart of
play) ไว้ว่า
1. การเตะเริ่มเล่น (Kick off)
การเตะเริ่มเล่นเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันหรือเพื่อเริ่มเล่นใหม่
1.1 เมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน
1.2 ภายหลังจากที่มีการทาประตู
1.3 เมื่อเริ่มต้นการแข่งขันครึ่งเวลาหลัง
1.4 เมื่อเริ่มต้นการแข่งขันแต่ละครึ่งเวลาของการต่อเวลาพิเศษที่นามาใช้
สามารถทาประตูได้โดยตรงจากการเตะเริ่มเล่น
Fédération Internationale de Football Association (Association FIFA,
2013) กล่าวถึง กติกาข้อที่ 13 การเตะโทษ (Free kick) ไว้ว่า
ประเภทของการเตะโทษ (Types of Free kicks) แบ่งออกเป็น การเตะโทษมีทั้ง
โทษโดยตรง (Direct) และโดยอ้อม (Indirect) ซึ่งในการเตะโทษทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ในขณะที่
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เตะบอลต้องตั้งลูกบอลให้นิ่งอยู่กับที่ และผู้เตะต้องไม่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อนที่จะถูกสัมผัส
โดยผู้เล่นอื่น ๆ ก่อน
2. การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
2.1 ถ้าเตะครั้งเดียวเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามโดยตรง ถือว่าเป็นประตู
2.2 ถ้าเตะครั้งเดียวเข้าประตูของตนเองโดยตรง จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะจากมุม
3. การเตะโทษโดยอ้อม (Indirect free kick)
สัญญาณ (Signal)
ผู้ตัดสินจะแสดงสัญญาณการเตะโทษโดยอ้อม โดยการยกแขนชูขึ้นเหนือ
ศีรษะ โดยค้างไว้ในตาแหน่งนั้นจนกว่าได้ทาการเตะไปแล้ว และลูกบอลถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น ๆ ก่อน
หรือได้ออกนอกการเล่นไปแล้ว
ลูกบอลเข้าประตู (Ball Enters the goal)
การถือว่าเป็นประตู ก็ต่อเมื่อลูกบอลได้ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น ๆ ก่อนที่จะเข้า
ประตูเท่านั้น
3.1 ถ้าเตะครั้งเดียวเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามโดยตรง จะให้เป็นการเตะจาก
ประตู
3.2 ถ้าเตะครั้งเดียวเข้าประตูของตนเองโดยตรง จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะจากมุม
Fédération Internationale de Football Association (Association FIFA,
2013) กล่าวถึง กติกาข้อที่ 14 การเตะโทษ ณ จุดโทษ (The penalty kick) ไว้ว่า
4. การเตะโทษ ณ จุดโทษ (The penalty kick)
การเตะโทษ ณ จุดโทษ จะลงโทษแก่ทีมที่กระทาผิด 1 ใน 10 ข้อของ
ความผิดที่เป็นโทษโดยตรง ซึ่งกระทาผิดภายในเขตโทษของตนเอง และในขณะที่ลูกบอลอยู่ในการ
เล่น สามารถทาประตูได้โดยตรงจากการเตะโทษ ณ จุดโทษ
Fédération Internationale de Football Association (Association FIFA,
2013) กล่าวถึง กติกาข้อที่ 15 การทุ่ม (The throw-in) ไว้ว่า
5. การทุ่ม (Throw-in)
การทุ่ม เป็นวิธีการหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ ไม่สามารถทาประตูได้โดยตรง
จากการทุ่ม
การทุ่ม หมายถึง เมื่อลูกบอลผ่านเส้นข้างออกไปทั้งใบไม่ว่าจะบนพื้นดินหรือ
ในอากาศ ผู้ตัดสินจะให้ทุ่มเข้าเล่นโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับทีมที่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย โดยลูก
บอลจะถูกทุ่มเข้ามาจากนอกสนามตรงบริเวณที่ลูกบอลได้ผ่านเส้นข้างออกไป
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Fédération Internationale de Football Association (Association FIFA,
2013) กล่าวถึง กติกาข้อที่ 16 การเตะจากประตู (The goal kick) ไว้ว่า
6. การเตะจากประตู (The goal kick)
การเตะจากประตู เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ สามารถทาประตู
ได้โดยตรงจากการเตะจากประตู แต่ต้องเป็นประตูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น
Fédération Internationale de Football Association (Association FIFA, 2013
) กล่าวถึง กติกาข้อที่ 17 การเตะจากมุม (The corner kick) ไว้ว่า
7. การเตะจากมุม (Corner kick)
การเตะจากมุม เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ สามารถทาประตูได้
โดยตรงจากการเตะมุม แต่ต้องทาประตูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น
(ชาญวิทย์ ผลชีวิน, 2558) กล่าวว่า กลยุทธ์ในการเล่นลูกตาย (Stationary
Tactics) มีดังนี้
1. ลูกเริ่มเล่น (Start of play)
2. การเตะโทษ (Free kick)
3. การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ (Penalty)
4. ลูกทุ่ม (Throw-in)
5. เตะจากประตู (Goal kick)
6. ลูกเตะมุม (Corner kick)
การเตะเริ่มเล่น (Kick off) โดยทั่ว ๆ ไปการเตะเริ่มเล่นไม่ได้รับพิจารณากลยุทธ์ในการเล่น
เบื้องต้นของการเริ่มเล่นและทาให้ไม่มีการฝึกเพื่อพัฒนาการเตะลูกเริ่มอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็
ดีการเน้นการครองครอบบอล เป็นยุทธวิธีที่มีความจาเป็นของการเตะเริ่มเล่นอย่างมาก เมื่อมีการเตะ
เริ่มเล่นเกิดขึ้น ทีมนั้นจะเริ่มได้เปรียบการเล่นทันทีในเรื่องของการครอบครองบอล แต่สิ่งนี้จะเกิด
ความสมดุลกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งผู้เล่นทุกคนอยู่ในแดนของเขา จุดมุ่งหมายของทีมในการครอบครองลูก
บอลต้องทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเปิดที่ว่างเพื่อสามารถใช้พัฒนาต่อการรุกเข้าโจมตี ดังนั้น
การรักษาการครองครองลูกบอลอาจจะช่วยให้ทีมมีการรวมกาลังและทาให้เกิดความมั่นใจในตนเอง
และในทีม ในสถานการณ์เช่นนี้เหมือนกับการเล่นหมากรุก ซึ่งต้องศึกษาการเปิดเกมการเล่นพื้นฐาน
ของเกมการแข่งขัน การเตะเริ่มเล่นจะสามารถทาให้คู่ต่อสู้ตื่นตะลึงโดยการเล่นลูกยาวที่เขาคาดไม่ถึง
และเป็นฝ่ายเริ่มทาก่อนในการรุก แต่สิ่งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทีมต้องสูญเสียการครองครอบลูกบอล
และถูกโจมตีกลับโดยฝ่ายคู่ต่อสู้ เมื่อการเล่นไม่สัมฤทธิ์ การประเมินผลขั้นสุดท้ายเป็นสิ่งที่ยากมาก ๆ
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ว่าจานวนครั้งของการเตะเริ่มเล่นจะสาเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยเพียงใด อารมณ์และสภาพจิตใจของ
ผู้เล่นเป็นสิ่งจาเป็น เมื่อใช้กลยุทธ์พิเศษในการเตะเริ่มเล่น
การเตะโทษ (Free kick) ตามธรรมชาติการเล่นของกองหน้าจะมีวิธีการเล่นที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ในการดึงเกมให้ช้าลงและพยายามหลอกล่อให้ฝ่ายคู่ต่อสู้กระทาผิดเพื่อจะได้เตะลูกโทษ ซึ่ง
จากสถิติของการแข่งขันฟุตบอลโลกแสดงให้เห็นว่าบางทีการได้เตะลูกโทษเป็นสิ่งที่สาคัญโดยใช้เวลา
ในการฝึกอย่างหนัก
การเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ (Penalty) เมื่อผลการแข่งขันเสมอกันมักจะจบการแข่งขัน
ด้วยการเตะลูกโทษ การเตะลูกโทษ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการเตะด้วยความรุนแรงโดยใช้พลัง
ในการเตะลูกบอล และลักษณะของการเตะวางตาแหน่งของลูกบอลในทิศทางที่แม่ยาโดยใช้ความ
แน่นอนและความสามารถในการหลอกหล่อผู้รักษาประตูโดยไม่ผิดกติกา ผู้เล่นที่จะเตะลูกโทษ ณ จุด
เตะโทษ ต้องเป็นผู้ที่ต้องการเตะในสถานการณ์บีบบังคับ ผู้ฝึกสอนต้องตัดสินใจให้แน่นอนในการ
กาหนดตัวผู้เล่นที่จะเตะ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา คือ ผู้เล่นที่ถูกกระทาฟาล์วไม่ควรเตะโทษ
และผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือผู้เล่นที่เล่นผิดฟอร์มในวันนั้น ไม่ควรให้เตะลูกโทษ ผู้เล่นที่จะเตะลูกโทษ ณ
จุดเตะโทษจะต้องรักษาจิตใจให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และผู้ฝึกสอนต้องเตรียมผู้เล่นไว้อย่างน้อย 6 คน
ที่จะฝึกการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ
การทุ่มลูกเข้าเล่น (Throw-in) การทุ่มลูกในการรุกจะได้เปรียบ ในกติกาของการล้าหน้าที่ไม่
สามารถนามาใช้ได้กับการทุ่มลูกเข้าเล่น การทุ่มลูกสามารถปฏิบัติได้เหมือนกับการเล่นในสถานการณ์
ทั่ว ๆ ไป ความได้เปรียบที่เป็นไปได้ด้วยการหลอกหล่อ ซึ่งต้องแน่ใจว่าจะไม่เป็นการเสียโอกาส
หลักการฝึกการทุ่มลูกนี้จะเป็นไปตามทฤษฎีของการแข่งขัน การเริ่มต้นด้วยการฝึกขั้นพื้นฐานกับคู่
ต่อสู้และเพื่อนร่วมทีม ไปจนถึงการฝึกเป็นทีมที่สมบูรณ์
การเตะจากประตู (Goal kick) ทีมที่เตะลูกจากประตูต้องกาหนดจุดมุ่งหมายของเขาไปให้ผู้
เล่นที่ไม่ถูกประกบและเปิดที่ว่าง ดังนั้นเมื่อมีการเตะเกิดขึ้นเขาสามารถรับลูกบอลภายใต้ความกดดัน
เพียงเล็กน้อยเท่าที่จะเป็นไปได้ การสร้างที่ว่างทฤษฎีการเตะเริ่มเล่นถูกเลือกนามาใช้อีกครั้งหนึ่งผู้เล่น
ทุกคนจะต้องเคลื่อนที่
ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ลูกบอลต้องเป็นตัวประคอง คนอื่นที่อยู่ไกลใช้ประโยชน์ในการเปิดที่ว่างที่มีการสร้างขึ้น
จากผลและระบบการเคลื่อนที่เป็นไปได้ 3 ประการที่จะเปิดทางสาหรับผู้รักษาประตู คือ
ประคองบริเวณเขตโทษโดยการส่งกลับหลัง ส่งโดยตรงไปให้ผู้เล่นที่ไม่ถูกประกบในกลางสนามและ
ติดตามการส่งกลับหลังจากการเตะลูกสั้น เขาสามารถส่งไปให้ผู้เล่นศูนย์หน้า
การเตะจากมุม (Corner kick) การศึกษาถึงสถิติของการทาประตูในฟุตบอลโลก ค.ศ.1972
ที่ประเทศสเปน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประตูหลาย ๆ ประตูเป็นผลจากการเตะจากมุม ทีมจาก
ประเทศอเมริกาใต้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเหนือกว่าทีมจากประเทศยุโรป รวมทั้งทีมจากประเทศเอเชีย
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แอฟริกาและทีมจากประเทศอเมริกากลาง ในการเตะจากมุมที่มีประสิทธิภาพ ในการเล่นลูกสั้นที่มุม
สนามหรือการเตะผ่านมายังหน้าประตูโดยตรง เช่นเดียวกับการเตะลูกโทษ
จากการศึกษารูปแบบการทาประตูฟุตบอลลักษณะต่าง ๆ จากตารา เอกสารทางวิชาการ
และงานวิจัย สามารถสรุปเป็นรูปแบบการทาประตูฟุตบอลในการวิจัย ได้ทั้งหมด 20 รูปแบบ
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ รูปแบบการทาประตูระหว่างบอลอยู่ในการเล่น (Open plays) มี 13
รูปแบบ และรูปแบบการทาประตูจากการเริ่มเล่นใหม่ (Set plays) มี 7 รูปแบบ ดังนี้
การส่งลูกบอล
การเคลื่อนที่ของผู้เล่นฝ่ายรุกที่ไม่ได้ครอบครองลูกบอล
การเลี้ยงลูกบอล
การยิงประตูฟุตบอล
ผู้เล่นฝ่ายรุก
ผู้เล่นฝ่ายรับ
ผู้รักษาประตู
ลูกบอล
รูปที่ 2 : สัญลักษณ์ประกอบรูปแบบการทาประตู
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รูปแบบการทาประตูระหว่างบอลอยู่ในการเล่น (Open plays) มีทั้งหมด 13 รูปแบบ

รูปที่ 3 : รูปแบบที่ 1 การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
รูปแบบที่ 1 การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) คือ การส่งบอลระหว่างผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 1 กับผู้เล่นฝ่ายรุกคน
ที่ 2 โดยผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 1 ส่งบอลให้ผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 2 แล้วเคลื่อนที่ไปรับบอลจากผู้เล่นฝ่ายรุก
คนที่ 2 ที่ส่งบอลคืนกลับมาให้ แล้วยิงประตู

รูปที่ 4 : รูปแบบที่ 2 การส่งชิ่งสองครั้ง (Double pass)
รูปแบบที่ 2 การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass) คือ การส่งบอลระหว่างผู้เล่น 2 คน โดยที่ผู้เล่น
ฝ่ายรุกคนที่ 1 ส่งบอลให้ผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 2 แล้วเคลื่อนที่ไปรับบอลจากผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 2 ที่ส่ง
บอลกลับคืนมาให้ แล้วผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 2 เคลื่อนที่ไปรับบอลจากผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 1 โดยผู้เล่นฝ่าย
รุกคนที่ 2 เป็นผู้ยิงประตู
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รูปที่ 5 : รูปแบบที่ 3 การส่งให้ตัวหลังวิ่งสอดขึ้นมายิง (Overlap run)
รูปแบบที่ 3 การส่งให้ตัวหลังวิ่งสอดขึ้นมายิง (Overlap run) คือ การหลอกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามด้วย
การเลี้ยงบอลเพื่อดึงตัวประกบให้เข้ามาหา เพื่อเปิดพื้นที่ว่างด้านหลัง แล้วส่งบอลไปด้านหน้าให้ผู้เล่น
ฝ่ายเดียวกันที่อยู่ด้านหลังผู้เล่นฝ่ายรุกที่ครอบครองบอลอยู่ แล้ววิ่งไปข้างหน้าเพื่อขึ้นมายิงประตู

รูปที่ 6 : รูปแบบที่ 4 การเปลี่ยนการครอบครองบอล (Takeover)
รูปแบบที่ 4 การเปลี่ยนการครอบครองบอล (Takeover) คือ การผลัดเปลี่ยนการครอบครองบอล
ระหว่างผู้เล่นฝ่ายรุก 2 คน ภายในทีมเดียวกัน โดยผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 1 เลี้ยงครอบครอบบอลไว้ แล้วผู้
เล่นฝ่ายรุกคนที่ 2 วิ่งสวนทางมาเพื่อนาลูกบอลจากเท้าของผู้เล่นฝ่ายรุกคนที่ 1 ไปยิงประตู
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รูปที่ 7 : รูปแบบที่ 5 การเลี้ยงเดี่ยว (Solo)
รูปแบบที่ 5 การเลี้ยงเดี่ยว (Solo) คือ การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเลี้ยงพา
บอลให้เคลื่อนที่เพื่อหลบหลีกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเพื่อเข้าไปยิงประตู

รูปที่ 8 : รูปแบบที่ 6 การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
รูปแบบที่ 6 การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass) คือ การส่งบอลด้วยลูกเรียดหรือลูกโด่งให้ทะลุ
ไปตามช่องว่างด้านหน้าหรือในแนวลึกของฝ่ายรับ เพื่อเจาะทะลุแนวรับของฝ่ายตรงข้าม แล้วให้ผู้เล่น
ฝ่ายรุกอีกคนหนึ่งวิ่งไปรับบอลเพื่อยิงประตู
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รูปที่ 9 : รูปแบบที่ 7 การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
รูปแบบที่ 7 การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) คือ การส่งบอลของผู้เล่นฝ่ายรุก เมื่อพาบอลบุกเข้าไปสู่
แนวเส้นประตูของฝ่ายตรงข้าม แล้วส่งบอลกลับหลังมาให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันที่ขึ้นมาสนับสนุนเกมรุก
ยิงประตู

รูปที่ 10 : รูปแบบที่ 8 การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
รูปแบบที่ 8 การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) คือ การส่งบอลจากพื้นที่ในการโยนบอลด้านข้าง
(Crossing Area) ของผู้เล่นฝ่ายรุกมายังบริเวณหน้าประตูของฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน
ยิงประตู ประกอบด้วย Early cross และ Late cross
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รูปที่ 11 : รูปแบบที่ 9 การส่งบอลระยะไกล (Long pass)
รูปแบบที่ 9 การส่งบอลระยะไกล (Long pass) คือ การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกส่งบอลยาวโด่งข้ามแนวรับ
ของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเข้าทาประตู

รูปที่ 12 : รูปแบบที่ 10 การโต้กลับเร็ว (Counter attack)
รูปแบบที่ 10 การโต้กลับเร็ว (Counter attack) คือ การที่ผู้เล่นฝ่ายรับตั้งรับอยู่ในแดนของตนเอง
เมื่อแย่งบอลหรือตัดบอลได้ ก็เปิดเกมรุกสวนกลับขึ้นไปในแดนของฝ่ายตรงข้าม โดยที่ผู้เล่นฝ่ายตรง
ข้ามไม่ทันตั้งตัว
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รูปที่ 13 : รูปแบบที่ 11 การยิงระยะไกล (Shooting from long range)
รูปแบบที่ 11 การยิงระยะไกล (Shooting from long range) คือ การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกครอบครองบอล
แล้วทาการยิงประตูไปยังประตูของฝ่ายตรงข้ามในระยะห่างจากประตูตั้งแต่ 30 หลาขึ้นไป

รูปที่ 14 : รูปแบบที่ 12 การยิงประตูซ้า (Rebound)
รูปแบบที่ 12 การยิงประตูซ้า (Rebound) คือ การยิงประตูซ้า โดยเกิดจากการที่ผู้เล่นฝ่ายรุกยิงประตู
แล้วลูกบอลกระดอนกลับมาจากการชนเสาประตู ชนคานประตู ชนผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน หรือ การสกัด
กั้นของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม แล้วผู้เล่นฝ่ายรุกอีกคนยิงประตูซ้าอีกครั้ง หรือผู้เล่นคนเดิมที่ยิงประตูยิงซ้า
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รูปที่ 15 : รูปแบบที่ 13 การโต้กลับเร็วในแดนของคู่ต่อสู้ (Fast breaks)
รูปแบบที่ 13 การโต้กลับเร็วในแดนของคู่ต่อสู้ (Fast breaks) คือ การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกตัดบอลจากผู้
เล่นฝ่ายรับได้ในแดนของฝ่ายรับ แล้วทาการรุกเร็วทันที โดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งตัว
รูปแบบการทาประตูจากการเริ่มเล่นใหม่ (Set plays) มีทั้งหมด 7 รูปแบบ

รูปที่ 16 : รูปแบบที่ 1 การเตะเริ่มเล่น (Kick off)
รูปแบบที่ 1 การเตะเริ่มเล่น (Kick off) คือ การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกเริ่มเล่นใหม่ ณ จุดกึ่งกลางสนาม โดยที่
ผู้เล่นจะต้องทาให้บอลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อทาให้การแข่งขันเริ่มต้น และสามารถทาประตูได้
โดยตรงจากการเตะเริ่มเล่น
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รูปที่ 17 : รูปแบบที่ 2 การทุ่ม (Throw-in)
รูปแบบที่ 2 การทุ่ม (Throw-in) คือ การที่ลูกบอลผ่านเส้นข้างออกไปนอกสนามทั้งลูก ไม่ว่าจะบน
พื้นดินหรือในอากาศ ผู้ตัดสินจะสั่งให้ทุ่มเข้าเล่นโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับทีมที่สัมผัสบอลเป็นครั้ง
สุดท้าย โดยลูกบอลจะทุ่มเข้าไปในสนามตรงบริเวณที่ลูกบอลได้ผ่านเส้นข้างออกไป แล้วผู้เล่นฝ่าย
เดียวกันกับผู้ทุ่มบอลรับบอล แล้วนาไปยิงประตู

รูปที่ 18 : รูปแบบที่ 3 การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
รูปแบบที่ 3 การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick) คือ การที่ผู้เล่นฝ่ายรุกได้เตะโทษโดยตรงจาก
การกระทาผิดกติกาข้อ 12 (การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด) ของผู้เล่นฝ่ายรับ โดยผู้เล่นฝ่ายรุก
สามารถทาประตูได้โดยตรงจากการเตะโทษโดยตรง
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รูปที่ 19 : รูปแบบที่ 4 การเตะโทษโดยอ้อม (Indirect free kick)
รูปแบบที่ 4 การเตะโทษโดยอ้อม (Indirect free kick) คือ การเริ่มเล่น ณ จุดที่มีการกระทาผิดกติกา
ว่าด้วยโทษโดยอ้อม ลูกบอลจะต้องถูกหรือสัมผัสผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในสนามก่อนนอกจากผู้เตะ ถ้ายิง
ประตูเข้าจึงนับเป็นประตู

รูปที่ 20 : รูปแบบที่ 5 การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick)
รูปแบบที่ 5 การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick) คือ การที่ผู้เล่นฝ่ายรับกระทาผิดกติกาในความผิดที่
เป็นโทษโดยตรงภายในเขตโทษของตนเอง ในขณะที่บอลอยู่ในการเล่น จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษ
ณ จุดโทษ โดยวางลูกบอลตรงตาแหน่งบนจุดโทษ และผู้เล่นฝ่ายรุกเป็นผู้ยิงประตูได้โดยตรง
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รูปที่ 21 : รูปแบบที่ 6 การเตะจากประตู (Goal kick)
รูปแบบที่ 6 การเตะจากประตู (Goal kick) คือ การที่ลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูไปไม่ว่าจะเป็นทั้ง
บนพื้นดินหรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่ายรุกเป็นผู้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย และไม่ใช่เป็นการทา
ประตูตามกติกาข้อ 10 (การนับประตู) ลูกบอลจะถูกเตะจากจุดใดก็ได้ภายในเขตประตู และสามารถ
ทาประตูได้จากการเตะจากประตู

รูปที่ 22 : รูปแบบที่ 7 การเตะจากมุม (Corner kick)
รูปแบบที่ 7 การเตะจากมุม (Corner kick) คือ การที่ลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกเส้นประตูไปทั้งบนดิน
หรือในอากาศ โดยที่ผู้เล่นฝ่ายรับเป็นผู้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย และไม่ใช่เป็นการทาประตูตาม
เงื่อนไขของกติกาข้อ 10 (การนับประตู) ลูกบอลจะถูกเตะเริ่มเล่นจากภายในส่วนโค้งที่มุมธงของฝ่าย
รับ โดยผู้เล่นฝ่ายรุกจะเป็นผู้เตะลูกบอล และสามารถเตะครั้งเดียวเข้าประตูหรือส่งให้ผู้เล่นฝ่าย
เดียวกันทาประตูก็ได้ โดยไม่เกิน 3 จังหวะของการเล่น ประกอบด้วย การเตะมุมสั้น (Short corner
kick) และการเตะมุมยาว (Long corner kick)
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ตอนที่ 7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูฟุตบอล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูฟุตบอล
1. ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู หมายถึง ผู้เล่นคนสุดท้ายที่เล่นบอล และทาประตู
2. ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู หมายถึง ผู้เล่นที่ส่งบอลให้เพื่อนทา
ประตู
3. พื้นที่ที่ใช้ทาประตู หมายถึง พื้นที่ที่ผู้เล่นฝ่ายรุกคนสุดท้าย เข้าทาประตู
4. พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมทาประตู หมายถึง พื้นที่ที่ส่งให้เพื่อนร่วมทีมก่อนที่จะมี
การทาประตู
5. เทคนิคที่ใช้ในการทาประตู หมายถึง วิธีการทาประตูลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การยิงด้วยหลัง
เท้า การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก การยิงด้วยการโหม่ง การยิงด้วยลูกชิพ
การยิงด้วยหัวเกือก การยิงด้วยการฮาล์ฟวอลเลย์ และการยิงด้วยการวอลเลย์
6. แทคติคในการทาประตู หมายถึง กลยุทธ์ที่ใช้ในการเข้าทาประตู ได้แก่ การเล่นด้านกว้าง
การครอบครองบอล การส่งแล้วเคลื่อนที่ การหาพื้นที่ว่าง การส่งผ่านบอลยาว และการตั้งเตะลูก
7. ช่วงเวลาในการทาประตู หมายถึง การแบ่งช่วงเวลาในการทาประตูได้ในเกมการแข่งขัน
ตาแหน่งในการเล่นฟุตบอล
(การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2548) กล่าวว่า หน้าที่เฉพาะตาแหน่งหลักของฟุตบอลจะมีอยู่ 7
ตาแหน่ง คือ
1. ผู้รักษาประตู (Goalkeeper)
2. แบ็ค (Full back)
3. กองกลางตัวรับ (Defensive Midfield)
4. กองกลางตัวรุก (Offensive Midfield)
5. กองหลังตัวรุก (Stopper)
6. กองหลังตัวสุดท้าย หรือ สวีปเปอร์ (Sweeper) หรือ ตัวอิสระ (Libero)
7. กองหน้า หรือ ศูนย์หน้า (Stiker)
อีก 3 ตาแหน่งที่เหลือ จะขึ้นอยู่กับระบบการเล่นของแต่ละทีมว่าจะวางรูปแบบการเล่น
อย่างไร เช่น บางระบบจะเล่นไม่มีสวีปเปอร์ (Sweeper) หรือตัวอิสระ (Libero) เช่น ระบบ 4 : 4 : 2
จะเพิ่มกองหลัง 1 คน กองกลางอีก 2 คน ศูนย์หน้าอีก 1 คน บางระบบจะเล่นในระบบ 3 : 5 : 2 จะ
เพิ่มกองหลังตัวรุกหรือตัวรับ 1 คน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของโค้ชแต่ละคน และศูนย์หน้าอีก 1 คน
(สุรพล คงลาภ, 2547) กล่าวว่า ตาแหน่งต่าง ๆ ในทีมฟุตบอลนั้น ประกอบไปด้วยผู้รักษา
ประตู ผู้เล่นในตาแหน่งกองหลัง กองกลาง และกองหน้า
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ผู้รักษาประตู ต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็ว และต้องตื่นตัว สามารถคิดได้เร็วและ
ความมีความอ่อนตัว
กองหลัง มีหน้าที่สกัดกั้นคู่แข่งขันที่บุกเข้ามา รวมทั้งมีหน้าที่ประกบผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม กอง
หลังตัวกลาง เรียกว่า เซนเตอร์ฮาล์ฟ (Centre half) หรือเซนเตอร์แบ็ก (Centre back ) ซึ่งแยกเป็น
ตาแหน่งสตอปเปอร์ (Stopper) ที่คอยประกบศูนย์หน้าฝ่ายตรงข้าม และสวีปเปอร์ (Sweeper) ที่
เป็นตัวกวาดคนสุดท้ายก่อนถึงผู้รักษาประตู ส่วนตัวอิสระ (Libero) เป็นผู้เล่นสวีปเปอร์ ซึ่งนอกจาก
เล่นเกมรับแล้ว ยังต้องสร้างเกมบุกด้วย
กองกลาง ผู้เล่นในตาแหน่งกองกลาง เราอาจเรียกผู้เล่นในตาแหน่งนี้ว่า Midfield player
หรือMidfield ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนของทีม เนื่องจากหน้าที่ของผู้เล่นกองกลางคือเป็น
ตัวเชื่อม คอยส่องผ่านบอลระหว่างกองหน้ากับกองหลัง
กองหน้า แปลว่าผู้เล่นที่มีหน้าที่บุกและทาประตู
ประโยค สุทธิสง่า (2542) กล่าวว่า ตาแหน่งในการเล่นฟุตบอล มีดังนี้
1. ผู้รักษาประตู (Goalkeeper)
2. แบ็คขวา (Right Back)
3. แบ็คซ้าย (Left Back)
4. ฮาฟขวา (Right Half)
5. เซ็นเตอร์ฮาฟ (Center Half)
6. ฮาฟซ้าย (Left Half)
7. ปีกขวา (Right Wing)
8. ในขวา (Inside Right
9. ศูนย์หน้า (Center Forward)
10. ในซ้าย (Inside Left)
11. ปีกซ้าย (Left Wing)

รูปที่ 23 : ตาแหน่งของผู้เล่นฟุตบอล

55
เทคนิคที่ใช้ทาประตู
(กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555) กล่าวว่า
1. การยิงประตู (Shooting) หมายถึง การส่งลูกบอลเข้าสู่ประตูคู่แข่งขันหรือฝ่ายตรงข้าม
ด้วยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามข้อกาหนดของกฎกติกาการเล่น
1.1 ความสาคัญของการยิงประตู
ผลของการยิงประตูไปสู่ชัยชนะของทีม การยิงประตูสามารถกระทาได้ทั้งลูกบอล
ที่มาเรียดกับพื้นหรือลูกบอลที่วางนิ่งกับพื้น ลูกบอลที่ลอยมาระดับลาตัวหรือกระดอนจากพื้น และลูก
บอลที่ลอยสูงกว่าลาตัว การจะใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อการทาประตูขึ้นอยู่กับสถานการณ์
จังหวะและโอกาสที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ผู้ฝึกสอนต้องจัดการฝึกให้ผู้เล่นปฏิบัติจนเกิดเป็นปฏิกิริยาที่
ฉับพลัน มีความแม่นยาและเต็มไปด้วยพลังในการยิงประตู
1.2 ชนิดของการยิงประตู
ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่นเดียวกับการส่งและการรับลูกบอล โดยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ จังหวะ และโอกาสว่าจะใช้ส่วนใดในการยิงประตูจึงจะดีที่สุดในขณะนั้น
1.3 ส่วนสาคัญของการยิงประตู
1.3.1 ความแม่นยา
1.3.2 ความเร็วและความแรง
1.3.3 ตามองเห็นเป้าหมายและมองเน้นที่ลูกบอล
1.3.4 ขณะที่ยิงประตู
1.3.5 ยิงประตูได้ทุกจังหวะและโอกาสที่มี
1.3.6 ความเป็นอัตโนมัติหรือสัญชาตญาณในสถานการณ์
2. การส่งลูกบอล (Passing) หมายถึง การใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเท้าไปกระทบลูกบอล โดยมี
การส่งแรงจากสะโพกเพื่อให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายในทิศทางที่ต้องการ ด้วยการสัมผัสถูกที่
ส่วนต่าง ๆ ของลูกบอล
2.1 ความสาคัญของการส่งลูกบอล
การส่งเป็นเทคนิคการจัดการกับลูกบอล เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างรวดเร็ว
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ใช้เท้าเพื่อการเล่น ดังนั้น จึงควรฝึกการใช้เท้าส่งลูกบอลให้ได้ในทุกส่วนของทั้ง
สองเท้า
2.2 ชนิดของการส่งลูกบอลด้วยเท้า
2.2.1 การส่งด้วยฝ่าเท้า
2.2.2 การส่งด้วยหัวรองเท้า
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2.2.3 การส่งด้วยหลังเท้า
2.2.4 การส่งด้วยข้างเท้าด้านใน
2.2.5 การส่งด้วยข้างเท้าด้านนอก
2.2.6 การส่งด้วยส้นเท้า
2.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งลูกบอล
2.3.1 เท้าหลักในการยืน
2.3.2 เท้าที่ใช้ส่งลูกบอล (ลักษณะที่จะกระทบลูกบอล)
2.3.3 การเหวี่ยงและการส่งแรง
2.4 จุดสาคัญในการส่งลูกบอล
2.4.1 ความแน่นอน แม่นยา
2.4.2 การให้น้าหนักหรือใช้แรงกระทบส่งผ่านลูกบอล
2.4.3 การสัมผัสหรือกระแทกลูกบอล (จุดกระทบขึ้นอยู่กับเป้าหมาย)
2.4.4 การทรงตัว การเหวี่ยงขาเพื่อส่งแรง
2.4.5 การมองเห็นเป้าหมายและเน้นมองที่ลูกบอลขณะที่ส่ง
2.4.6 ใช้ได้ทั้งสองเท้า
3. การรับลูกบอล (Receiving) หมายถึง การใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสลูกบอล
เพื่อที่จะให้ลูกบอลหยุดหรือควบคุมเพื่อที่จะเล่นต่อเนื่อง ยกเว้นการใช้มือและแขนสาหรับผู้เล่น
(ผู้รักษาประตูใช้มือและแขนได้
3.1 ความสาคัญของการรับลูกบอล
การรับลูกบอล เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งถ้าผู้เล่นปฏิบัติได้อย่างดีจะส่งผลต่อการเล่นให้
ได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ จากการส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูหรือเลี้ยงลูกบอลในลักษณะต่าง ๆ ด้วย
ตัวเอง การรับลูกบอลจะไม่ใช้แรงเข้าปะทะลูกบอล
3.1.1 ก่อนจะรับต้องมองเห็นตาแหน่งรอบ ๆ ตัว
3.1.2 ส่วนที่จะใช้รับลูกบอลต้องเป็นแนวเดียวกับลูกบอล
3.1.3 ไม่ใช้แรงปะทะผ่านส่วนที่จะรับลูกบอล (ปฏิบัติตรงข้ามกับการส่ง)
3.1.4 ลูกบอลต้องอยู่ด้านหน้าภายใต้การครอบครองที่จะเล่นต่อได้
3.1.5 ก่อนจะรับลูกบอลควรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หลอกล่อหรือเพื่อตรวจสอบ
ตาแหน่งของคู่ต่อสู้ก่อนทุกครั้ง
3.2 ชนิดของการรับลูกบอล
3.2.1 การรับลูกบอลที่กลิ้งเรียดมากับพื้นด้วย
3.2.1.1 ฝ่าเท้า
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3.2.1.2 ข้างเท้าด้านใน
3.2.1.3 ข้างเท้าด้านนอก
3.2.1.4 หลังเท้า
3.2.2 การรับลูกบอลที่ลอยมาในอากาศ(Volley) ด้วย
3.2.2.1 หลังเท้า
3.2.2.2 หน้าอก
3.2.2.3 หน้าขา
3.2.2.4 ข้างเท้าด้านใน
(สุรพล คงลาภ, 2547) กล่าวว่า การยิงประตูเป็นศิลปะที่สร้างความสวยงามให้แก่เกม
ลูกหนัง การวอลเลย์ (Volley) เป็นการเตะบอลจังหวะเดียวในขณะที่บอลยังอยู่กลางอากาศ นอกจาก
จะใช้ยิงประตูแล้วยังใช้สกัดบอลให้พ้นจากไปจากแนวรับ ส่วนฮาล์ฟวอลเลย์ (Half volley) เป็นการ
เตะทันทีที่บอลกระทบพื้นแล้วเด้งขึ้นมาต่า ๆ
การแบ่งพื้นที่ของสนาม
Fédération Internationale de Football Association (2010) กาหนดพื้นที่ในการทา
ประตู ดังนี้
1. พื้นที่ภายในเขตประตู (Inside the goal area)
2. พื้นที่ภายในเขตโทษ (Inside the penalty area)
3. พื้นที่นอกเขตโทษ (Outside the penalty area)
4. จุดโทษ (Penalty Mark)
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รูปที่ 24 : การแบ่งพื้นที่ในการทาประตูของ FIFA
(วิทยา เลาหกุล, 2542) ได้แบ่งพื้นที่ของสนามออกเป็น พื้นที่อันตรายและพื้นที่ทาประตู
ดังนี้
1. จุดสาคัญ
2. บริเวณทาประตู
3. บริเวณครอสบอล
4. บริเวณจ่ายบอล
5. รุกจากกลาง
1 จุดสาคัญ
3
บริเวณ
ครอส
บอล

4
บริเวณ
จ่ายบอล

2
บริเวณทาประตู
5
รุกจากกลาง

รูปที่ 25 : แบ่งพื้นที่อันตรายและพื้นที่ทาประตู

3
บริเวณ
ครอส
บอล

4
บริเวณ
จ่ายบอล
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แทคติคในการทาประตู
(ชาญวิทย์ ผลชีวิน, 2551) ได้กล่าวไว้ว่า การเล่นบอลทางด้านกว้างของสนามก็เพื่อที่จะดึง
ให้ฝ่ายป้องกันเปิดพื้นที่ช่องว่างขึ้น การเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ นักฟุตบอลจะต้องมีทั้งเทคนิคและทักษะ
ในการเล่นบอลที่ดีเยี่ยมในการครอบครองบอลไว้กับตัว และใช้เทคนิคในการส่งบอลแบบสี่เหลี่ยมหรือ
ส่งลูกขวางสนาม(Square pass) ที่แน่นอนและแม่นยา เพื่อเปิดการโจมตีฝ่ายป้องกันและทาให้เกิดที่
ว่างที่จะพาบอลเข้าไปเล่น ผู้เล่นฝ่ายรุกจะต้องใช้ความกว้างของสนามให้เป็นประโยชน์การเล่นแบบนี้
ต้องการเพิ่มความสามารถในการที่จะครองครองบอลไว้กับทีม ทาเกมให้ช้าลงและทาเกมรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพและการครอบครองบอลเป็นส่วนประกอบสาคัญของการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ ทีมที่ได้
ครอบครองลูกบอลจะมีโอกาสในการรุก ดังนั้นผลที่ตามมาอย่างสมเหตุสมผล คือ ทีมที่ครอบครองลูก
บอลจะมีโอกาสในการทาประตู และการทาประตูได้ก็เป็นการตัดสินการแข่งขัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
การครอบครองลูกบอล และชัยชนะ
การเคลื่อนที่ของผู้เล่นทุกคนในทีมขณะที่ทีมได้ครอบครองบอล สามารถคัดแปลงหลักสาคัญ
ของการสร้างรูปแบบการเปิดเกมรุกในพื้นที่ช่องว่างได้อย่างดีจากเทคนิคนี้ การเลี้ยงลูกไปทางขวาจะ
ทาให้เกิดพื้นที่ว่างทางซ้าย ซึ่งทาให้ผู้เล่นอีกคนได้เข้ามาโจมตีทางพื้นที่ว่างนี้ การเลี้ยงลูกไปทางด้าน
หน้าจะทาให้เกิดพื้นที่ว่างทางด้านหลังทาให้สามารถเปิดเกมในที่ที่ว่างได้โดยผู้เล่นอีกคน การเล่นใน
ปัจจุบันได้ใช้พื้นที่ว่างเหล่านี้ในการรุกอย่างมากที่สุด เช่นเดียวกันกับการส่งบอลแล้วเคลื่อนที่ไปหาที่
ว่างในการรับบอล
(สุรพล คงลาภ, 2547) กล่าวว่า การหาพื้นที่ว่างเป็นการวิ่งโดยไม่มีบอล เพื่อไปหาพื้นที่ว่าง
ที่จะรับบอล หรือเป็นการวิ่งหาที่ว่าง หรือวิ่งไปเพื่อรับบอล การหาที่ว่างนั้นแม้บางครั้งเพื่อนร่วมทีม
จะไม่ส่งบอลให้ แต่ก็เป็นการดึงกองหลังให้มาประกบในลักษณะเป็นตัวหลอก และในการเล่นฟุตบอล
สมัยแรก ๆ นั้นเน้นให้ผู้เล่นเลี้ยงบอล แต่ต่อมาเปลี่ยนไปใช้วิธีเตะบอลยาวไปยังแดนของฝ่ายตรงข้าม
ตามแนวคิดที่เรียกว่า Direct approach หรือ Route one ซึ่งถือว่าพื้นที่หนึ่งในสามของสนามเป็น
พื้นที่อันตราย ถ้าบอลอยู่ในพื้นที่หนึ่งในสามของฝ่ายตรงข้าม ย่อมมีโอกาสทาประตูได้มาก ดังนั้นเรา
จึงเห็นฟุตบอลอังกฤษใช้วิธีส่งผ่านบอลเร็วไปให้ผู้เล่นกองหน้าที่แข็งแกร่ง เร็ว และเล่นลูกกลางอากาศ
ได้ดี ซึ่งเรียกว่ากองหน้าตัวเป้า (The target man หรือ Target player) การส่งผ่านบอลจะส่งไปที่
กองหน้าตัวเป้า ซึ่งคอยพาบอลไปสร้างความปั่นป่วนในเขตโทษ เมื่อกองหน้าตัวเป้าเข้าหาบอล กอง
หน้าอีกคนหนึ่งก็จะรอบอลที่หลุดเข้ามา การเตะบอลโด่งไปหน้าประตูเพื่อให้กองหลังของคู่ต่อสู้
ปั่นป่วนและให้กองหน้าโหม่งทาประตูนี้ ทีมวัตฟอร์ดและทีมวิมเบิลดันเคยใช้ได้ผลจนสามารถขึ้นสู่ลีก
สูงสุดได้
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(ประโยค สุทธิสง่า, 2541) กล่าวว่า การแข่งขันที่สาคัญ ๆ ทีมที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่
ได้รับชัยชนะมาจากการเตะลูกโทษ การเตะจากมุม และการทุ่มเข้าเล่น ทาไมการเล่นลูกตายจึง
อันตราย เพราะฟุตบอลกติกาได้อนุญาตให้ผู้เล่นสามารถเล่นลูกตาย โดยไม่มีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามภายใน
ระยะ 10 หลา ดังนั้นการจัดการการเล่นของฝ่ายรุกที่ดูเหมือนธรรมดา แต่เมื่อการรุกได้เริ่มขึ้นจึงจะ
เล็งเห็นถึงการได้รับชัยชนะจากการเล่นลูกตายอย่างแท้จริง
ช่วงเวลาในการทาประตู (การแบ่งช่วงเวลาในการทาประตูได้ในแต่ละเกมการแข่งขัน)
Fédération Internationale de Football Association (2014) (Association. FIFA,
2014) กาหนดช่วงเวลาของการเล่นฟุตบอลออกเป็น
การแข่งขันในครึ่งแรก (1st half)
นาทีที่ 1-45
nd
การแข่งขันในครึ่งหลัง (2 half)
นาทีที่ 46-90
การแข่งขันในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรก (1st half extra time) นาทีที่ 91-105
การแข่งขันในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลัง (2nd half extra time) นาทีที่ 106-120
และแบ่งช่วงเวลาในการทาประตูออกเป็น 8 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 นาทีที่ 1 - 15
ช่วงที่ 2 นาทีที่ 16 - 30
ช่วงที่ 3 นาทีที่ 31 - 45
ช่วงที่ 4 นาทีที่ 46 - 60
ช่วงที่ 5 นาทีที่ 61 - 75
ช่วงที่ 6 นาทีที่ 76 - 90
ช่วงที่ 7 นาทีที่ 91 - 105
ช่วงที่ 8 นาทีที่ 106 - 120
และแบ่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในการทาประตูออกเป็น 4 ช่วง คือ
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก (1st half (after 45 minutes)
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง (2nd half (after 90 minutes)
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรก (1st half extra time)
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลัง (2nd half extra time)
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จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูฟุตบอลต่าง ๆ จากตารา เอกสารทางวิชาการ
และงานวิจัย สามารถสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูฟุตบอลเป็นในการวิจัยดังนี้
1. ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู ได้แก่
1.1 กองหน้า
1.2 กองกลาง
1.3 กองหลัง
1.4 ผู้รักษาประตู
2. ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู ได้แก่
2.1 กองหน้า
2.2 กองกลาง
2.3 กองหลัง
2.4 ผู้รักษาประตู
3. พื้นที่ที่ใช้ทาประตู ได้แก่
3.1 พื้นที่ภายในเขตประตู คือ พื้นที่จากขอบเสาประตูด้านในแต่ละข้าง วัดออกไป
ตามแนวเส้นประตูด้านละ 5.50 เมตร (6 หลา) และจากจุดนี้ลากเส้นเป็นแนวตั้งฉากกับเส้นประตูเข้า
ไปในสนามเป็นระยะทาง 5.50 เมตร (6 หลา) เส้นทั้งสองเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ขนาน
กับเส้นประตู
3.2 พื้นที่ภายในเขตโทษ คือ พื้นที่จากเสาประตูด้านในแต่ละข้าง วัดออกไปตาม
แนวเส้นประตูด้านละ 16.50 เมตร (18 หลา) และจากจุดลากเส้นเป็นแนวตั้งฉากกับเส้นประตูเข้าไป
ในสนามเป็นระยะทาง 16.50 เมตร (18 หลา) เส้นทั้งสองเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ขนาน
กับเส้นประตู
3.3 พื้นที่นอกเขตโทษ คือ พื้นที่ในสนามแข่งขัน ที่ไม่ใช่พื้นที่ภายในเขตประตูและ
พื้นที่ภายในเขตโทษ
3.4 จุดโทษ คือ จุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเสาประตู วัดจากเส้นประตูเข้ามาในสนาม
เป็นระยะทาง 11 เมตร (12 หลา) ที่อยู่ภายในเขตโทษ
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1 พื้นที่ภายในเขต

.
4 จุดโทษ

2 พื้นที่ภายในเขตโทษ
3
พื้นที่นอกเขตโทษ

รูปที่ 26 : การแบ่งพื้นที่ที่ใช้ทาประตูในการวิจัย
4. พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู ได้แก่
4.1 พื้นที่ภายในเขตประตู คือ พื้นที่จากขอบเสาประตูด้านในแต่ละข้าง วัดออกไป
ตามแนวเส้นประตูด้านละ 5.50 เมตร (6 หลา) และจากจุดนี้ลากเส้นเป็นแนวตั้งฉากกับเส้นประตูเข้า
ไปในสนามเป็นระยะทาง 5.50 เมตร (6 หลา) เส้นทั้งสองเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ขนาน
กับเส้นประตู
4.2 พื้นที่ภายในเขตโทษ คือ พื้นที่จากเสาประตูด้านในแต่ละข้าง วัดออกไปตาม
แนวเส้นประตูด้านละ 16.50 เมตร (18 หลา) และจากจุดลากเส้นเป็นแนวตั้งฉากกับเส้นประตูเข้าไป
ในสนามเป็นระยะทาง 16.50 เมตร (18 หลา) เส้นทั้งสองเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ขนาน
กับเส้นประตู
4.3 พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ คือ พื้นที่บริเวณหน้าเขตโทษ ที่ลากต่อจากเส้นกรอบ
เขตโทษที่ขนานกับเส้นข้างไปในสนามแข่งขันข้างละ 11 เมตร (12 หลา) และลากเส้นเชื่อมต่อโดย
ขนานกับเส้นประตู
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4.4 พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย คือ พื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่เริ่มจากมุมธง
ด้านซ้าย ลากไปตามแนวเส้นประตูจนถึงเส้นจุดตัดของเส้นกรอบเขตโทษ และลากตามเส้นกรอบเขต
โทษเข้าไปสนามเป็นระยะทาง 27.5 เมตร (30 หลา) และลากเส้นขนานกับเส้นประตูไปบรรจบกับ
เส้นข้างสนามด้านซ้าย
4.5 พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา คือ พื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่เริ่มจากมุมธง
ด้านขวา ลากไปตามแนวเส้นประตูจนถึงเส้นจุดตัดของเส้นกรอบเขตโทษ และลากตามเส้นกรอบเขต
โทษเข้าไปสนามเป็นระยะทาง 27.5 เมตร (30 หลา) และลากเส้นขนานกับเส้นประตูไปบรรจบกับ
เส้นข้างสนามด้านขวา
4.6 พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านซ้าย คือ พื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่เริ่มจากจุดตัดของ
เส้นครอสบอลด้านซ้าย ลากขนานกับเส้นข้างสนามด้านซ้ายไปบรรจบกับเส้นแบ่งแดน
4.7 พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านขวา คือ พื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่เริ่มจากจุดตัดของ
เส้นครอสบอลด้านขวา ลากขนานกับเส้นข้างสนามด้านขวาไปบรรจบกับเส้นแบ่งแดน
4.8 พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง คือ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างพื้นที่ในการสร้างเกมรุก
ด้านซ้าย และพื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านขวา
4.9 พื้นที่ในแดนรับ คือ พื้นที่ในแดนของตนเองที่เชื่อมกันด้วยเส้นแบ่งแดน เส้นข้าง
สนามทั้งสองข้าง และเส้นประตู

64

4
พื้นที่ในการ
ครอสบอล
ด้านซ้าย

6
พื้นที่ในการ
สร้างเกมรุก
ด้านซ้าย

1 พื้นที่ภายในเขตประตู
2
พื้นที่ภายในเขตโทษ
3
พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ

8
พื้นที่ในการ
สร้างเกมรุกตรงกลาง

5
พื้นที่ในการ
ครอสบอล
ด้านขวา

7
พื้นที่ในการ
สร้างเกมรุก
ด้านขวา

9
พื้นที่ในแดนรับ

รูปที่ 27 : การแบ่งพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูในการวิจัย
5. เทคนิคที่ใช้ในการทาประตู ได้แก่
5.1 การยิงด้วยหลังเท้า
5.2 การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน
5.3 การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก
5.4 การยิงด้วยการโหม่ง
5.5 การยิงด้วยลูกชิพ
5.6 การยิงด้วยหัวเกือก
5.7 การยิงด้วยการฮาล์ฟวอลเลย์
5.8 การยิงด้วยการวอลเลย์
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6. แทคติคในการทาประตู ได้แก่
6.1 การเล่นด้านกว้าง
6.2 การครอบครองบอล
6.3 การส่งแล้วเคลื่อนที่
6.4 การหาพื้นที่ว่าง
6.5 การส่งผ่านบอลยาว
6.6 การตั้งเตะลูก
7. ช่วงเวลาในการทาประตู ได้แก่
7.1 นาทีที่ 1 - 15
7.2 นาทีที่ 16 - 30
7.3 นาทีที่ 31 - 45
7.4 นาทีที่ 46 - 60
7.5 นาทีที่ 61 - 75
7.6 นาทีที่ 76 - 90
7.7 นาทีที่ 91 - 105
7.8 นาทีที่ 106 - 120
7.9 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก (1st half (after 45 minutes)
7.10 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง (2nd half (after 90 minutes)
7.11 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรก (1st half extra time)
7.12 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลัง (2nd half extra time)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
(นิพล โน้นจุ้ย, 2547) ได้ทาการวิจัยเชิงวิเคราะห์จากเทปบันทึกภาพการแข่งขัย โดยศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบการยิงประตูฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2002 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นทีมฟุตบอลที่ผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายทีป่ ระเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื่องเล่นวีซีดีและวีดีโอ แผ่นซีดีและม้วนวีดีโอที่บันทึกภาพการ
แข่งขัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. การยิงประตูจากการส่งจากด้านข้างของสนามเป็นการยิงประตูฟุตบอลที่สัมฤทธิ์ผลมาก
ที่สุด รองลงมาคือการส่งทะลุทะลวง และการยิงประตูที่สัมฤทธิ์ผลน้อยที่สุดคือการส่งแบบวอลพาส
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2. ลักษณะการยิงประตูโดยการใช้เท้าเป็นการยิงประตูฟุตบอลที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
รองลงมาคือการยิงประตูโดยใช้ศีรษะและการยิงประตูที่สัมฤทธิ์ผลน้อยที่สุด คือ ลักษณะการยิงประตู
โดยใช้อวัยวะอื่นๆ
3. พื้นที่เขตประตูเป็นการยิงประตูฟุตบอลที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด รองลงมาคือพื้นที่เขตโทษ
และพื้นที่การยิงประตูที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุดคือ พื้นที่นอกเขตโทษ
4. ตาแหน่งกองหน้าเป็นตาแหน่งการยิงประตูฟุตบอลที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด รองลงมาคือ
ตาแหน่งกองกลาง ตาแหน่งกองหลังและตาแหน่งผู้รักษาประตูเป็นตาแหน่งที่สัมฤทธิ์ผลน้อยที่สุด
(อดุลย์ หมื่นสมาน, 2549) ได้ทาการวิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบแผนการทาประตู
ฟุตบอลของทีมชาติไทย ทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติบราซิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบแบบแผนการทา ประตูฟุตบอลของทีมชาติไทย ทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติบราซิล กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ทีมชาติไทยแชมป์ฟุตบอลซีเกมส์ ครั้งที่ 22 ที่ประเทศเวียดนามจากการ
แข่งขันจานวน 5 นัด ทีมชาติญี่ปุ่นแชมป์ฟุตบอลเอเชียนคัพ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจากการแข่งขันจานวน 6 นัด และทีมชาติบราซิลแชมป์ฟุตบอลโลก ครั้งที่ 17 ที่ประเทศ
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ จากการแข่งขันจานวน 7 นัด ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผ่นวีซีดีบันทึกการ
แข่งขันโดยการเปิดดูภาพซ้า หลายๆ ครั้งจากเครื่องเล่นวีซีดี แล้วนามาเขียนเป็นแผนผังรูปภาพของ
แบบแผนการทาประตูฟุตบอลและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบแผนการทาประตูฟุตบอลที่ใช้มากที่สุดในขณะที่อยู่ระหว่างการเล่น เมื่อรวมทั้งสาม
ชาติ คือ แบบแผนการส่งจากด้านข้าง (42.54%) รองลงมาคือ การส่งทะลุแนวป้องกัน (25.37%)
และแบบแผนที่ใช้น้อยที่สุดคือ การส่งลูกกลับหลัง (2.98%) ในขณะที่แบบแผนการทาประตูฟุตบอลที่
ใช้มากที่สุดจากการเริ่มต้นเล่นใหม่ คือ ลูกเตะโทษ จังหวะเดียว (36.36%) รองลงมาคือ ลูกเตะโทษ
สองจังหวะ (32.73%) และแบบแผนที่ใช้น้อยที่สุดคือ ลูกเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ (3.64%)
2. เมื่อเปรียบเทียบแบบแผนการทาประตูฟุตบอล แต่ละแบบแผนในขณะที่อยู่ระหว่างการ
เล่นพบว่า การส่งจากด้านข้าง (30.00%) เป็นแบบแผนการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูมากที่สุดของ
ทีมชาติบราซิล เช่นเดียวกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ได้ประตูมากที่สุดจากการส่งจากด้านข้าง (27.27%) ขณะที่
ทีมชาติไทยได้ประตูมากที่สุดจากการส่งลูกกลับหลัง (66.67%) ในขณะเดียวกับพบว่า ลูกเตะโทษ ณ
จุดเตะโทษ (100.00%) เป็นแบบแผนการทาประตูฟุตบอลจากการเริ่มต้นเล่นใหม่ ที่ได้ประตูมากที่สุด
ของทีมชาติบราซิล ขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติไทยได้ประตูมากที่สุดจากลูกเตะจากมุมเหมือน
กัน (50.00%) และ (33.33%) ตามลาดับ
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3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทาประตูฟุตบอล เมื่อรวมทั้งสามชาติ พบว่า บริเวณที่ใช้ในการทา
ประตูฟุตบอลส่วนใหญ่มาจากบริเวณเขตโทษ (69.31%) เทคนิคที่ใช้ในการทาประตูฟุตบอลส่วนใหญ่
จะใช้เทคนิคหลังเท้า (42.33%) และการสัมผัสบอลของผู้ทาประตูจะอยู่ที่ 1 ครั้ง (59.25%) ในส่วน
ของจานวนครั้งของการส่งบอลก่อนจะมีการทาประตูฟุตบอลในขณะที่อยู่ ระหว่างการเล่นส่วนใหญ่
จะอยู่ที่ 3 ครั้ง (25.00%) แต่จากการเริ่มต้นเล่นใหม่ใช้การส่งบอล 1 ครั้ง (84.85%) และเวลา 6-10
วินาที คือ เวลาที่ใช้ในการครอบครองบอลก่อนที่จะมีการทาประตูฟุตบอลในขณะที่อยู่ระหว่างการ
เล่น (34.32%) แต่จากการเริ่มต้นเล่นใหม่ใช้เวลาเพียง 1-2 วินาที (85.45%)
(นิพิฐพนธ์ มาลาหอม, 2554) ได้ทาการวิจัยเชิงวิเคราะห์จากเทปบันทึกภาพการแข่งขัน โดย
ทาการศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูฟุตบอลระหว่าง
ทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 โดยกลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือ ทีมชาติสเปนกับทีมคู่แข่งขัน ทั้งหมด 7 ชาติ ได้แก่ ทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์ ฮอนดูรัส ชิลี
โปรตุเกส ปารากวัย เยอรมัน
และฮอลแลนด์ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดการแข่งขันจาก DVD บันทึกการแข่งขัน โดยใช้
โปรแกรม Focus X2 Version 1.5 ทาการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน แล้วนาผลที่บันทึก
ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นาเสนอเป็นตารางความถี่และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการทาประตูที่นิยมใช้มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ของทีมชาติสเปน
และทีมคู่แข่งขันคือ รูปแบบการส่งจากด้านข้าง (17.48%) รูปแบบการทาประตูที่มีการยิงเข้ากรอบ
ประตูมากที่สุดคือ รูปแบบการโต้กลับเร็ว (100%) รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูมากที่สุดคือ
รูปแบบการส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (100%) และในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ครั้งนี้ไม่พบ
รูปแบบการทาประตูในรูปแบบใหม่
2. เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมคู่แข่งขันพบว่า รูปแบบ
การทาประตูที่นิยมใช้มากของทีมชาติสเปนคือ รูปแบบการส่งจากด้านข้าง (16.35%) ซึ่งสอดคล้อง
กับทีมคู่แข่งขัน คือ รูปแบบการส่งจากด้านข้าง ( 20.51%) เช่นกัน รูปแบบการทาประตูที่มีการที่มี
การยิงเข้ากรอบประตูมากที่สุดของทีมชาติสเปนคือ รูปแบบลูกโทษ 2 จังหวะ (100%) ส่วนทีมคู่แข่ง
ขันคือ รูปแบบการส่งลูกกลับหลัง(100%) รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูมากที่สุดของทีมชาติสเปน
คือ รูปแบบการส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง(100%) ส่วนทีมคู่แข่งขันคือ รูปแบบการโต้กลับเร็ว (100%)
3. ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลในการทาประตู พบว่าตาแหน่งของผู้เล่นที่ใช้ในการทาประตู ที่
นิยมใช้มากที่สุดคือ ตาแหน่งกองหน้า (27.97%) ตาแหน่งของผู้เล่นที่ใช้ในการทาประตูที่ยิงเข้ากรอบ
ประตูมากที่สุดคือ ตาแหน่งปีกขวา (77.78%) และตาแหน่งของผู้เล่นที่ใช้ในการทาประตูที่ได้ประตู
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มากที่สุดคือ ตาแหน่งปีกซ้าย(18.18%) ปัจจัยด้าน แทคติคที่นิยมใช้มากที่สุด คือแทคติคการเล่น
ด้านกว้าง (32.17%) แทคติคที่ใช้ในการทาประตูที่ยิงเข้ากรอบประตูมากที่สุด คือ การหาที่ว่าง
(95.45%) และแทคติคที่ใช้ในการทาประตูที่ได้ประตูมากที่สุดก็คือ การหาที่ว่าง (16.67%)
เช่นเดียวกัน
4. เปรียบเทียบปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลในการทาประตู พบว่าตาแหน่งของผู้เล่นที่นิยมใช้ใน
การทาประตูของทีมชาติสเปนคือ ตาแหน่งกองหน้า ( 28.85%) ซึ่งสอดคล้องกับทีมคู่แข่งขัน ที่ใช้
ตาแหน่งกองหน้า (25.64%) แทคติคที่ใช้ในการทาประตูที่ได้ประตูของทีมชาติสเปน คือ การผ่าน
บอลยาว (20%) ซึ่งต่างจากทีมคู่แข่งขันที่ใช้การส่งแล้วเคลื่อนที่ (20%)
(กฤตยา ศุภมิตร, 2556) ได้ทาการวิจัยเชิงวิเคราะห์จากเทปบันทึกภาพการแข่งขัน โดย
ทาการศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกลยุทธ์การตบในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2012 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การตบและประสิทธิภาพการตบในกีฬาวอลเลย์บอล
หญิงของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2012
กลุ่มตัวอย่างเป็นเทปบันทึกภาพการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิง 4 ทีม แบ่งเป็นทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ คือทีมที่ได้อันดับ 1 และ 2 (ทีมบราซิลและ
ทีมสหรัฐอเมริกา) ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ คือทีมที่ได้สองอันดับสุดท้าย (ทีมอัลจีเรียและทีม
เซอร์เบีย) เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Focus X2 Version 1.5 วิเคราะห์ค่าทาง
สถิติด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of
variance) และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent sample ttest) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลยุทธ์การตบที่นิยมใช้มากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จ คือ กลยุทธ์การตบบอลสูง
ตบบอลสูงหน้าแบบรุนแรง (18.43%) รองลงมาคือ กลยุทธ์การตบบอลเร็ว E แบบรุนแรง (14.73%)
และกลยุทธ์การตบบอลเร็ว F แบบรุนแรง (12.44%) กลยุทธการตลที่ได้คะแนนมากที่สุดของทีมที่
ประสบความสาเร็จ คือ กลยุทธ์การตบบอลเร็ว A แบบรุนแรง (65.25%) รองลงมาคือ กลยุทธ์การตบ
บอลเร็ว C แบบรุนแรง (59.09%) และกลยุทธ์การตบบอลเร็ว B แบบรุนแรง (57.32%)
ประสิทธิภาพการตบที่ปรากฏมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จ คือ การตบที่ได้คะแนน
(44.37%) รองลงมาคือ การตบที่ฝ่ายรับสามารถรุกตอบโต้ได้ (30.48%) และการตบที่ถูกสกัดกั้นแล้ว
สามารถตบได้อีกครั้ง (6.72%)
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2. จากการเปรียบเทียบกลยุทธ์การตบที่ได้คะแนนเป็นรายคู่ พบค่าเฉลี่ยกลยุทธ์การตบที่ได้
คะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ กลยุทธ์การตบบอลเร็ว A แบบรุนแรง
กลยุทธ์การตบบอลเร็ว C แบบรุนแรง และกลยุทธ์การตบบอลเร็ว E แบบรุนแรง กลยุทธ์การตบที่
นิยมใช้มากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จ คือ กลยุทธ์การตบบอลสูงตบบอลสูงหน้าแบบรุนแรง
(18.43%) รองลงมาคือ กลยุทธ์การตบบอลเร็ว E แบบรุนแรง กลยุทธ์การตบบอลเร็ว F แบบรุนแรง
กลยุทธ์การตบบอล 3 เมตร แบบรุนแรง กลยุทธ์การตบบอลเร็ว E แบบเบาหรือหยอด กลยุทธ์การตบ
บอลเร็ว F แบบเบาหรือหยอด และกลยุทธ์การตบบอล 3 เมตร แบบเบาหรือหยอด โดยทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์การตบที่ได้คะแนนมากกว่าทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในทุกกลยุทธ์
การตบข้างต้น ส่วนประสิทธิภาพการตบพบว่า ทีมที่ประสบความสาเร็จมีค่าเฉลี่ยการตบที่ได้คะแนน
มากกว่าทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีค่าเฉลี่ยการตบที่โดนสกัดกั้น
มากกว่าทีมที่ประสบความสาเร็จ
(ธรรมรัฐ อากาศวิภาต, 2555) ได้ทาการวิจัยเชิงวิเคราะห์จากเทปบันทึกภาพการแข่งขัน
โดยทาการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบเทคนิคการส่งบอลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งบอล
ระหว่างทีมแชมป์โลกกับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฮอกกี้ชิงแชมป์โลก 2010 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ดาเนินการวิจัย คือ ทีมแชมป์โลก (ออสเตรเลีย) และทีมคู่แข่งขัน (อังกฤษ ปากีสถาน แอฟริกาใต้
สเปน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี) รวม 8 ทีม โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ทาการ
วิเคราะห์และบันทึกข้อมูล จากเกมการแข่งขันที่ทีมแชมป์โลกทาการแข่งขันจานวน 7 เกม ผ่าน
โปรแกรม Focus X2 Version 1.5 นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการเปรีบยเทียบความ
แตกต่างด้วยการทดสอบรายคู่ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent sample t-test) และการวิเคราะห์
คามแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) โดยถ้าพบความแตกต่างจึงเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่โดยวิธีการ แอล เอส ดี (LSD) ทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า
1. เทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุดคือ การผลักด้วยหน้าไม้ 1,552 ครั้ง (45.26%) รองลงมาคือ การ
กวาดด้วยหน้าไม้ 477 ครั้ง (13.91%) และการผลักด้วยหน้าไม้โดยการยกบอล 342 ครั้ง (9.97%)
พบเทคนิคการส่งบอลที่ไม่มีการกล่าวถึงในตารา คือ เทคนิคการส่งบอลโดยการวางไม้ให้ลูกกระทบ
เพื่อเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่ของบอลในทันที จานวน 86 ครั้ง (2.51%) ประสบความสาเร็จ 70
ครั้ง (2.54%) ส่งผลต่อความได้เปรียบในเกมรุก 52 ครั้ง (7.47%)
2. จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลของการส่งบอลระหว่างเทคนิคการส่งบอล โดยทดสอบ
ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า เทคนิคการส่งบอลที่แตกต่างกันมีผลการส่งบอลที่ประสบ
ความสาเร็จ และส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุกแตกต่างกัน โดยเทคนิคการผลักด้วยหน้าไม้ มี
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ค่าเฉลี่ยผลการส่งบอล ที่ประสบความสาเร็จและส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุกมากกว่าทุกเทคนิค
จากการเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งบอลพบว่า พื้นที่เป้าหมายในการส่งบอล และทิศทาง
ในการส่งบอลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุกแตกต่างกัน โดย 1. พื้นที่แดนรุกเหนือ
เส้น 23 เมตร ระหว่างด้านซ้ายและขวา
2. ทิศทางการส่งบอลไปด้านหน้า มีค่าเฉลี่ยผลการส่งบอล ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการ
รุกมากกว่าพื้นที่เป้าหมายในการส่งบอลและทิศทางในการส่งบอลแบบอื่น ๆ
3. จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลของการส่งบอลระหว่างทีมแชมป์โลกกับทีมคู่แข่งขันโดย
ทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ทั้งสองทีมมีผลการส่งบอลที่ประสบความสาเร็จ
ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ผลการส่งบอลที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุกแตกต่างกัน โดยเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลของการส่งบอลระหว่างทีมแชมป์โลกกับทีมคู่แข่งขันในแต่ละเทคนิคการส่ง
บอลเป็นรายคู่ พบเทคนิคการส่งบอลจานวน 5 เทคนิคที่ทีมแชมป์โลกมีค่าเฉลี่ยผลการส่งบอล ที่มีผล
ต่อความได้เปรียบในการรุกมากกว่าทีมคู่แข่งขัน คือ 1. เทคนิคการผลักด้วยหน้าไม้ 2. กระแทกบอล
ด้วยการตั้งไม้ 3. การผลักด้วยหน้าไม้โดยการยกบอล 4. การตีด้วยหน้าไม้แบบจับด้ามไม้ยาว และ 5.
การผลักด้วยการพลิกหน้าไม้โดยการยกบอล
งานวิจัยต่างประเทศ
(Yamanaka K. Hughes M. and Lott M, 1993)ได้ศึกษารูปแบบการเล่นฟุตบอลในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก ปี 1990 (An Analysis of playing in the 1990 World cup for Association
Football) ความชัดเจนของรูปแบบการเล่นทั้งหมดในเครือจักรภพซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่น
ผลการวิจัยพบว่า
1. ในการสร้างเกมรุกจากการเป็นฝ่ายรับ โดยใช้การเตะส่งระยะไกลและการเตะจากประตู
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเด่นชัดในการเล่นลูกกลางอากาศ ทีมยุโรปสร้างการเล่นโดยการส่งสั้น การวิ่ง
และการเลี้ยง การครอบครองบอลมีความอันตรายต่อการพ่ายแพ้
2. ทีมอเมริกาใต้มีอัตราการยิงประตูโดยผ่านบอลจากด้านข้างสนามสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ของ
การผ่านบอลเข้าจากช่วงสุดท้ายของสนาม
(Jinshan and Others, 1993) ได้วิเคราะห์การได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 14
(Analysis of the Goals in the 14th World cup) ทั้งหมด 52 นัด โดยการดูจากวีดีโอเทป และทา
การวิเคราะห์ทั้ง 115 ประตู โดยดูการปฏิบัติประกอบพื้นที่กาหนดขึ้นว่าใช้เทคนิค และแทคติคใด
เพื่อนาไปเปรียบเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 13
ผลการวิจัยพบว่า
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แทคติคที่ใช้ 115 ประตู คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ การผ่านบอลจากพื้นที่ B 4.3 % การเลี้ยง
บอลและผ่านบอล 27 % เทคนิคที่ใช้ยิงประตูได้สาเร็จ คือ การเตะบอลด้วยหลังเท้า 28.7 % การ
โหม่ง 24.4 % การเตะด้วยข้างเท้าด้านใน 24.4 % ด้านหน้า 18.3 % เมื่อเปรียบเทียบฟุตบอลโลก
ครั้งที่ 13 และฟุตบอลโลก ครั้งที่ 14 เปอร์เซ็นต์ของการได้ประตูจากการผ่านบอลจากพื้นที่ B การได้
ประตูในครึ่งแรก พบว่าอยู่ในระดับต่า (P>.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการได้ประตูในครึ่งเวลาหลังมี
ความแตกต่างกับผลจากการโหม่ง มีนัยระดับสูง(P>.05)
(Miyamura O.S. Set. S. and Kobayashi H, 1995) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเวลาที่อยู่ใน
การเล่นและเวลาที่อยู่นอกการเล่นในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี 1991 ที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการศึกการปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับข้อสรุปของเวลาที่อยู่ในการเล่นและ
เวลาที่อยู่นอกการเล่น ทาการวิเคราะห์จากวีดีโอเทปและเปรียบเทียบการแข่งขันครั้งนี้กับ การ
แข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี 1991 และลีกฟุตบอลหญิงในประเทศญี่ปุ่น
ผลการวิจัยพบว่า
1. ในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก เวลาที่อยู่ในการเล่นของการ
แข่งขันในครึ่งเวลาแรกและครึ่งเวลาหลัง คือ 27.31 และ 23.54 นาที ตามลาดับ ส่วนเวลาที่อยู่นอก
การเล่น คือ 12.31 และ 16.54 นาที ตามลาดับ
2. เวลาที่อยู่นอกการเล่นในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกจะน้อยกว่าในการแข่งขันลีก
ฟุตบอลหญิงในประเทศญี่ปุ่น
3. เวลาที่อยู่ในการเล่นในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกมีค่าดีกว่าในการแข่งขันลีก
ฟุตบอลหญิงในประเทศญี่ปุ่น
(Grant, 1999) ได้ทาการวิจัยเชิงวิเคราะห์ จากเทปบันทึกภาพการแข่งขัน โดยศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จและทีมที่ล้มเหลว จากการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก ปี 1998 ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยทีมที่ประสบความสาเร็จ คือ ทีมที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ขณะที่ทีมที่ล้มเหลว คือ ทีมที่ไม่สามารถเข้าสู่รอบสองได้ โดยทาการวิเคราะห์จากเทปบันทึกภาพการ
แข่งขันจานวน 30 เกมการแข่งขัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ทีมที่ประสบความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยความพยายามในการทาประตู การส่งบอล และการ
โยนบอลต่อเกมมากกว่าทีมที่ล้มเหลว
2. ทีมที่ประสบความสาเร็จมีผลที่ดีของการส่งบอลต่อเกมในพื้นที่แดนรุก ทั้งในกรอบเขต
โทษและนอกเขตโทษเมื่อเปรียบเทียบกับทีมที่ล้มเหลว
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3. ทีมที่ประสบความสาเร็จมีความสามารถในการเจาะทะลุแนวรับของฝ่ายป้องกันโดยการส่ง
บอล การวิ่ง หรือการเลี้ยงบอลไปข้างหน้าดีกว่าทีมที่ล้มเหลว
4. ทีมที่ประสบความสาเร็จมีความพยายามสูงในการสร้างสรรค์โอกาสในการทาประตู ขณะที่
อยู่ระหว่างการเล่นในเรื่องการส่งบอลจะอยู่ที่ 4 ครั้ง และใช้เวลา 15 วินาที ในการสร้างสรรค์โอกาส
ทาประตูเมื่อเป็นฝ่ายครอบครองบอล
(Grant A. G. Williams A. M. and Reilly, 1999) ได้ทาการวิจัยเชิงวิเคราะห์ จากเทป
บันทึกภาพการแข่งขัน โดยทาการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การทาประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี
1998 ณ ประเทศฝรั่งเศส ตัวแปรสาหรับวิเคราะห์ประกอบด้วย เวลาของการทาประตู การสร้าง
โอกาสในการทาประตู เทคนิคที่ใช้ในการทาประตู จานวนการสัมผัสบอลของผู้ทาประตู พื้นที่ที่
สามารถแย่งบอลมาครอบครองแล้วทาให้เกิดการได้ประตู จานวนการส่งบอลก่อนการได้ประตู เวลา
ของการครอบครองบอลก่อนการได้ประตู และการทาประตูจากการเริ่มต้นเล่นใหม่ วิเคราะห์จาก
171 ประตู ใน 64 เกมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 1998 เฉลี่ย 2.67 ประตูต่อเกม
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประตูที่ได้ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายของการแข่งขันจะมากกว่าช่วงเวลา 15 นาทีช่วงอื่น ๆ
และจากการเปรียบเทียบ ประตูจานวนมากเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกและช่วง 3 นาที
แรกของครึ่งเวลาหลัง
2. ประตูที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ระหว่างการเล่น คิดเป็นร้อยละ 63.20 และประตูที่เกิดขึ้นจาก
การเริ่มต้นเล่นใหม่ คิดเป็นร้อยละ 24.60
3. เทคนิคส่วนใหญ่ที่ทาให้ได้ประตูจะใช้ข้างเท้าด้านในและหลังเท้า
4. จานวนการสัมผัสบอลของผู้ทาประตู มากกว่าร้อยละ 50.00 ของประตูในขณะที่อยู่
ระหว่างการเล่นและการเริ่มต้นเล่นใหม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสบอลจังหวะเดียว อย่างไรก็ตาม ร้อยละ
16.70 ของประตูที่ทาได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการเล่นมาจากการสัมผัสบอล 4 จังหวะ หรือมากกว่า ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของผู้เล่นที่มีความสามารถในการเลี้ยงลูกหรือไปกับบอล เพื่อสร้างสรรค์
โอกาสในการทาประตูและเช่นเดียวกัน ความสามารถเฉพาะตัวจะเป็นส่วนสาคัญในการได้ประตูซึ่ง
เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ระหว่างการเล่น
5. ประตูที่เกิดขึ้นจากการแย่งบอลมาครอบครองจะเกิดขึ้นในแดนป้องกันมากกว่าแดนรุก
6. จานวนการส่งบอลก่อนการได้ประตูที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ระหว่างการเล่นอยู่ที่ 3 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 21.30
7. เวลาของการครอบครองบอลก่อนการได้ประตู อยู่ในช่วง 6-10 วินาที คิดเป็นร้อยละ 25.90
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8. ประตูที่เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นเล่นใหม่ 42 ลูก มาจากการเตะโทษจังหวะเดียวและสอง
จังหวะ (Free Kick) คิดเป็นร้อยละ 50.00 มาจากการเตะจากมุม (Corner Kick) คิดเป็นร้อยละ
47.60 และมาจากการทุ่มลูกเข้าเล่น (Throw In) คิดเป็นร้อยละ 2.40
(Mouron, 2014) ได้ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการทาประตูฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลชิง
แชมป์แห่งชาติยุโรป ปี 2012 ณ ประเทศโปแลนด์-ยูเครน โดยนาเครื่องวิเคราะห์ทางการกีฬามาช่วย
ในการวิเคราะห์เกมการแข่งขันทั้งหมด 31 เกม จานวนการทาประตู 76 ประตู
ผลการวิจัยพบว่า
1. การทาประตูจะเกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลัง คิดเป็น 57.9% และการทาประตูส่วนใหญ่จะเกิด
ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายของการแข่งขัน และการได้ประตูแรกมีความสาคัญต่อผลการแข่งขัน
2. การทาประตูได้ส่วนใหญ่การยิงประตูขณะที่บอลอยู่ในการเล่น (Open Plays) คิดเป็น
72.4% และ การทาประตูได้จากการเริ่มเล่นใหม่ (Set Plays) คิดเป็นร้อยละ 27.6% โดยมาจากลูก
เตะมุมและการเตะโทษ
3. พื้นที่ในการบุกมีผลต่อการได้ประตู คิดเป็น 56.6% โดยครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่
การบุก และการได้ประตูส่วนใหญ่มาจากการโยนบอลจากด้านข้าง คิดเป็น 43.7% ในขณะที่พื้นที่ใน
การทาประตูมากกว่า 90% อยู่ในเขตโทษและพื้นที่ระหว่างจุดโทษกับเขตประตู คิดเป็นร้อยละ
42.1%
4. เกือบครึ่งหนึ่งของจานวนการทาประตูที่ทาได้ เป็นการยิงที่ปราศจากแรงกดดันจากฝ่ายรับ
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
โค้ชที่ดีต้องแสวงหาข้อมูลการเล่น เทคนิค แทคติค และรูปแบบการเล่น โดยการศึกษาการเล่น
จริงของทีมชั้นนา การเล่นที่ทันสมัย การสอดแนมทีมคู่ต่อสู้ และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการวางแผน
การโค้ชของตนเอง (Martens, 2004)
การทาประตู คือ หัวใจสาคัญของความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอล
การทาประตูฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีมฟุตบอลที่ประสบความสาเร็จ 2 ทีม
- ทีมชาติเยอรมัน
- ทีมชาติอาร์เจนตินา

รูปแบบการทาประตู

ทีมฟุตบอลที่ไม่ประสบความสาเร็จ 4 ทีม
- ทีมชาติญี่ปุ่น
- ทีมชาติออสเตรเลีย
- ทีมชาติฮอนดูรัส
- ทีมชาติแคเมอรูน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตู

รูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่มีอิทธิต่อการทาประตู
ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จแตกต่างกันหรือไม่
โค้ชนาจุดเด่นและจุดด้อยของรูปแบบการทาประตูฟุตบอล
ไปประยุกต์ใช้พัฒนาปรับปรุงทีมฟุตบอลของตนได้

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูฟุตบอลของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014” เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์
(Analytical Research) ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัยตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6. ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ทีมฟุตบอลทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 (FIFA
World Cup 2014) รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2014 ณ
ประเทศบราซิล จานวน 32 ทีมได้แก่ ทีมชาติบราซิล ทีมชาติโครเอเชีย ทีมชาติเม็กซิโก ทีมชาติ
แคเมอรูน ทีมชาติสเปน ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ทีมชาติชิลี ทีมชาติออสเตรเลีย ทีมชาติโคลัมเบีย ทีมชาติ
กรีซ ทีมชาติโอวอรี่โคสต์ ทีมชาติญี่ปุ่น ทีมชาติอุรุกวัย ทีมชาติคอสตาริกา ทีมชาติอังกฤษ ทีมชาติ
สวิตเซอร์แลนด์ ทีมชาติอิตาลี ทีมชาติเอกวาดอร์ ทีมชาติฝรั่งเศส ทีมชาติฮอนดูรัส ทีมชาติบอสเนียและ
เฮอร์เซโกวีนา ทีมชาติอาร์เจนตินา ทีมชาติอิหร่าน ทีมชาติไนจีเรีย ทีมชาติเยอรมนี ทีมชาติโปรตุเกส
ทีมชาติสหรัฐอเมริกา ทีมชาติกานา ทีมชาติเบลเยียม ทีมชาติรัสเซีย และทีมชาติเกาหลีใต้
Group A Brazil
Croatia
Mexico
Cameroon
Group B Spain
Netherlands Chile
Australia
Group C Colombia Greece
Côte d’Ivoire Japan
Group D Uruguay
Costa Rica England
Italy
Group E Switzerland Ecuador
France
Honduras
Group F Argentina Iran
Nigeria
Bosnia and Herzegovina
Group G Germany
Portugal
Ghana
USA
Group H Belgium
Algeria
Russia
Korea Republic
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ทีมชาติเยอรมัน ทีมชาติอาร์เจนตินา ทีมชาติญี่ปุ่น ทีมชาติออสเตรเลีย
ทีมชาติฮอนดูรัส และทีมชาติแคเมอรูน โดยการศึกษาจากเทปบันทึกภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
รายการฟุตบอลโลก 2014 (FIFA World Cup 2014) ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง วันที่ 13
กรกฎาคม 2014 ณ ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยนาเทป
บันทึกภาพการแข่งขันของทีมที่ประสบความสาเร็จ เปรียบเทียบกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใน
การแข่งขันรวมทั้งสิ้นจานวน 6 ทีม ทีมที่ประสบความสาเร็จ หมายถึง ทีมที่ได้อันดับ 1 และอันดับ 2
ได้แก่ ทีมชาติเยอรมัน ทีมชาติอาร์เจนตินา จานวน 13 เกม และทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
หมายถึง ทีมฟุตบอลที่ได้คะแนนรวมต่าสุดในแต่ละกลุ่มของการแข่งขันรอบแรก จานวน 4 ทีม ได้แก่
ทีมชาติญี่ปุ่น ทีมชาติออสเตรเลีย ทีมชาติฮอนดูรัส และทีมชาติแคเมอรูน จานวน 12 เกม รวม
ทั้งหมด 25 เกม
การแข่งขันในรอบ 32 ทีม (รอบแรก)
เกมการแข่งขัน
วันที่
ทีมชาติเม็กซิโก กับ ทีมชาติแคเมอรูน
13 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติชิลี กับ ทีมชาติออสเตรเลีย
13 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติไอวอรีโคสต์ กับ ทีมชาติญี่ปุ่น
14 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติฝรั่งเศส กับ ทีมชาติฮอนดูรัส
15 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติอาร์เจนตินา กับ ทีมชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
15 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติเยอรมัน กับ ทีมชาติโปรตุเกส
16 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติออสเตรเลีย กับ ทีมชาติเนเธอร์แลนด์
18 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติแคเมอรูน กับ ทีมชาติโครเอเชีย
18 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติญี่ปุ่น กับ ทีมชาติกรีซ
19 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติฮอนดูรัส กับ ทีมชาติเอกวาดอร์
20 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติอาร์เจนตินา กับ ทีมชาติอิหร่าน
21 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติเยอรมัน กับ ทีมชาติกานา
21 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติออสเตรเลีย กับ ทีมชาติสเปน
23 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติแคเมอรูน กับ ทีมชาติบราซิล
23 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติญี่ปุ่น กับ ทีมชาติโคลัมเบีย
24 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติไนจีเรีย กับ ทีมชาติอาร์เจนตินา
25 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติฮอนดูรัส กับ ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
25 มิถุนายน ค.ศ.2014
ทีมชาติสหรัฐอเมริกา กับ ทีมชาติเยอรมัน
26 มิถุนายน ค.ศ.2014
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การแข่งขันในรอบ 16 ทีม
ทีมชาติเยอรมัน กับ ทีมชาติแอลจีเรีย
ทีมชาติอาร์เจนตินา กับ ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์

30 มิถุนายน ค.ศ.2014
1 กรกฎาคม ค.ศ.2014

การแข่งขันในรอบ 8 ทีม
ทีมชาติฝรั่งเศส กับ ทีมชาติเยอรมัน
ทีมชาติอาร์เจนตินา กับ ทีมชาติเบลเยียม

4 กรกฎาคม ค.ศ.2014
5 กรกฎาคม ค.ศ.2014

การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
ทีมชาติบราซิล กับ ทีมชาติเยอรมัน
ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ กับ ทีมชาติอาร์เจนตินา

8 กรกฎาคม ค.ศ.2014
9 กรกฎาคม ค.ศ.2014

การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ทีมชาติเยอรมัน กับ ทีมชาติอาร์เจนตินา

13 กรกฎาคม ค.ศ.2014

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
ในการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ทาประตูฟุตบอล โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผู้วิจัยได้กาหนดสมมุติฐานเพื่อ
นามาใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการทาประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ที่ไม่ประสบความสาเร็จ เพื่อตอบสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1, 2, 3
และ 4 ดังต่อไปนี้
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1 รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูระหว่างทีมที่ประสบผลสาเร็จ
ในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2 รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่เข้ากรอบประตูระหว่างทีมที่ประสบ
ผลสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตูระหว่างทีมที่ประสบ
ผลสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
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สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูส่งผลต่อรูปแบบการทาประตูที่ได้
ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูส่งผลต่อรูปแบบการทาประตูที่ได้
ประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งผล
ให้รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่
ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งผลต่อ
รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูของ
ทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ พื้นที่ที่ใช้ทาประตูส่งผลต่อรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งผลให้รูปแบบ
การทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จในการแข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งผลต่อรูปแบบการ
ทาประตูที่ได้ประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.5 เทคนิคในการยิงประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
ของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ เทคนิคในการยิงประตูส่งผลต่อรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.6 แทคติคในการทาประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
ของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
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ตัวแปรตาม คือ แทคติคในการทาประตูส่งผลต่อรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.7 ช่วงเวลาในการยิงประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
ของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ ช่วงเวลาในการยิงประตูส่งผลต่อรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูระหว่างทีมที่
ประสบผลสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่เข้า
กรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูส่งผลต่อรูปแบบการทาประตูที่เข้า
กรอบประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งผล
ให้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับ
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งผลต่อ
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ พื้นที่ที่ใช้ทาประตูส่งผลต่อรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งผลให้รูปแบบ
การทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งผลต่อรูปแบบการ
ทาประตูทเี่ ข้ากรอบประตู
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สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.5 เทคนิคในการยิงประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ เทคนิคในการยิงประตูส่งผลต่อรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.6 แทคติคในการทาประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่เข้า
กรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ แทคติคในการทาประตูส่งผลต่อรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตู
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.7 ช่วงเวลาในการยิงประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่เข้า
กรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขัน
ตัวแปรต้น คือ ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตัวแปรตาม คือ ช่วงเวลาในการยิงประตูส่งผลต่อรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตู
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
2. กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี
3. ฮาร์ดดิสก์สาหรับเก็บบันทึกไฟล์การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จในการแข่งขัน คือ ทีมชาติเยอรมัน ทีมชาติอาร์เจนตินา จานวน 13 เกม และทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน คือ ทีมชาติญ่ปี ุ่น ทีมชาติออสเตรเลีย ทีมชาติฮอนดูรัส และทีมชาติ
แคเมอรูน จานวนรวม 12 เกม รวมทั้งสิ้น 25 เกม
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
5. โปรแกรม Focus X2 Version 1.5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่ใช้ในการวิเคราะห์การ
แข่งขันกีฬา)
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for Windows Version 17
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ขั้นตอนดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ได้แก่ ทักษะ เทคนิค แทคติค กลยุทธ์ใน
การเล่นกีฬาฟุตบอล กติกาการแข่งขัน รวมทั้งรูปแบบในการทาประตูและปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อ
การทาประตูโดยการศึกษาค้นคว้าจากตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. วิเคราะห์สาระของรูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่อิทธิพลต่อการทาประตูจากข้อมูล
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้สาระสาคัญในการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทา
ประตูและปัจจัยที่อิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 คือ รูปแบบการทาประตู 2 ลักษณะ คือ Open Plays และ Set
Plays รวม 20 รูปแบบ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตู 7 ปัจจัย เพื่อเป็นกรอบการวิจัยใน
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่อิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
3. จัดหากลุ่มตัวอย่างจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จัดหาเทปบันทึกการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 6 ทีม ได้แก่ ทีมที่ประสบความสาเร็จใน
การแข่งขัน คือ ทีมชาติเยอรมัน และทีมชาติอาร์เจนตินา จานวน 13 เกม ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขัน คือ ทีมชาติญี่ปุ่น ทีมชาติออสเตรเลีย ทีมชาติฮอนดูรัส และทีมชาติแคเมอรูน จานวน
12 เกม รวมทั้งสิ้น 25 เกม
4. ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Focus X2 กาหนดรูปแบบเทมเพลท (Template)
และสร้างรูปแบบเทมเพลท (Template) เพื่อใช้ในการบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม Focus
X2 เพื่อที่จะใช้บันทึกข้อมูลที่วิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Focus X2 จากนั้นนาไฟล์บันทึกภาพการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 จานวน 25 เกม มาแปลงข้อมูลให้เป็นไฟล์นามสกุลเอวีไอ (AVI) เพื่อที่จะนามาใช้
เปิดดูภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ผ่านคอมพิวเตอร์โดยผ่านโปรแกรม Focus X2
5. เปิดไฟล์เทปบันทึกภาพการแข่งขันที่ทาการศึกษา ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านโปรแกรม Focus X2
โดยการ ยิงประตู 1 ครั้ง ผู้วิจัยจะทาการพิจารณาจากภาพที่ปรากฏโดยการวิเคราะห์ รูปแบบการทา
ประตูที่นักกีฬาแสดงออก รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูในแต่ละครั้งตามรูปแบบเทมเพลท
(Template) ที่ได้กาหนดไว้จนครบทุกเงื่อนไข โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเป็นผู้ทาการวิเคราะห์ด้วย
ตนเอง โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสาร ตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล (ใน
ขั้นตอนที่ 1) ซึ่งรูปแบบการทาประตูแต่ละรูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตู จะมีคาจา
อธิบายและคาจากัดความที่แตกต่างกัน จึงสามารถจาแนกความแตกต่างของรูปแบบการทาประตูและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตู โดยในการยิงประตู 1 ครั้ง ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ จาแนก และ
บันทึกผลตามรูปแบบเทมเพลท (Template) ที่กาหนดไว้ดังนี้ รูปแบบการทาประตู 20 รูปแบบ และ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตู จานวน 7 ปัจจัย เมื่อวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลครบตามรูปแบบของ
เทมเพลท (Template) แล้วจึงเริ่มวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลรูปแบบการยิงประตูและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการทาประตูครั้งต่อไป จนครบทุกครั้งจนกระทั่งจบการแข่งขัน
6. นาข้อมูลที่ทาการวิเคราะห์จากโปรแกรม Focus X2 มาบันทึกผลและโอนย้ายข้อมูลเข้าสู่
โปรแกรม SPSS Version 17 วิเคราะห์ค่าทางสถิติขั้นสูง ทาการจัดหมวดหมู่ แยกประเภท แจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ แล้วนามาเสนอเป็นตารางประกอบคาบรรยาย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ 2 ส่วน มีดังนี้
1. เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
แสดงข้อมูลเป็นตารางความถี่ (Frequency) และแสดงค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึงข้อมูล
ความสาเร็จของรูปแบบการทาประตูและปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ณ ประเทศบราซิล ของทีมที่ประสบความสาเร็จ คือ ทีมชาติเยอรมัน และทีมชาติ
อาร์เจนตินา ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ คือ ทีมชาติญี่ปุ่น ทีมชาติออสเตรเลีย ทีมชาติฮอนดูรัส และ
ทีมชาติแคเมอรูน ดังนี้
1.1 เปรียบเทียบรูปแบบการทาประตู
1.1.1 เปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
1.1.2 เปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
1.2 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตู
1.2.1 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตู
1.2.2 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
2. เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Non-parametric
Statistics)
2.1 เปรียบเทียบความถี่ของรูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตู
ด้วยสถิติ The Mann-Whitney U Test ซึ่งเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดยข้อมูลที่นามาทดสอบอยู่ในมาตราอันดับ (Ordinal Scale) กาหนดความ
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 เปรียบเทียบความถี่ของรูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่
แตกต่างกันด้วยสถิติ The Friedman Test ซึ่งเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยข้อมูลที่นามาทดสอบอยู่ในมาตรอันดับ (Ordinal Scale) กาหนด
ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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แผนผังและขั้นตอนในการทาวิจัย
ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการทาประตูและปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการทาประตู
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2

สรุปสาระของรูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่จะเป็นกรอบ
ในการวิจัย

ขั้นตอนที่ 3

จัดหากลุม่ ตัวอย่างจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ณ ประเทศบราซิล

ทีมที่ประสบความสาเร็จ
- ทีมชาติเยอรมัน
- ทีมชาติอาร์เจนตินา

ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
- ทีมชาติญี่ปุ่น
- ทีมชาติออสเตรเลีย
- ทีมชาติฮอนดูรสั
- ทีมชาติแคเมอรูน

ขั้นตอนที่ 4

ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Focus X2 และทาการกาหนดรูปแบบ
Template ที่ใช้ในการวิเคราะห์การแข่งขัน

ขั้นตอนที่ 5

ทาการวิเคราะห์รูปแบบการทาประตูและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูด้วยการดู
ไฟล์บันทึกการแข่งขันและทาการบันทึกผล

ขั้นตอนที่ 6

วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบผล

ขั้นตอนที่ 7

นาเสนอผลการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
“การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลในกีฬาฟุตบอลจากตาราวิชาการ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
ศาสตร์สาขาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ วิเคราะห์ และสร้าง
องค์ความรู้ที่ชัดเจน ครอบคลุมกับงานวิจัยที่ทาการศึกษาจนได้ รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่
ครบถ้วนเพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลตามกระบวนการตามสถิติ โดยจัด
หมวดหมู่ แยกประเภทของรูปแบบการทาประตู และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตู แสดงค่าสถิติแบบพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยแบ่งการนาเสนอเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการทาประตูฟุตบอล โดยนาเสนอใน
รูปแบบตารางแสดงความถี่ และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตู
และการทาประตูที่เข้ากรอบประตู โดยนาเสนอในรูปแบบตารางแสดงความถี่ และค่าร้อยละ
ตอนที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลรูปแบบการการทาประตูที่ได้ประตู และการทา
ประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ โดยแสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงข้อมูลเป็นตารางความถี่
(Frequency) และแสดงค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึงข้อมูลรูปแบบการทาประตูฟุตบอล
และเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การทดสอบ The
Mann-Whitney U Test และ สถิติทดสอบ The Friedman Test เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ในแต่ละรูปแบบ
ตอนที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตู และการทา
ประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ โดยใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงข้อมูลเป็นตารางความถี่ (Frequency) และแสดงค่าร้อยละ
(Percentage) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตู และการทาประตูที่เข้า
กรอบประตู โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบ The Mann-Whitney U
Test และ สถิติทดสอบ The Friedman Test เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละรูปแบบ

85
ตอนที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการทาประตูฟุตบอล
1.1 รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่นิยมในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ตารางที่ 1 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของรูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่นิยมในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่นิยม

รวม

จานวน ร้อยละ
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
158
23.41
การเตะจากมุม (Corner kick)
97
14.37
การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
77
11.41
การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
70
10.37
การยิงระยะไกล (Shooting from long range)
60
8.89
การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
51
7.56
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
44
6.52
การส่งบอลระยะไกล (Long pass)
41
6.07
การเลีย้ งเดี่ยว (Solo)
38
5.63
การยิงประตูซ้า (Rebound)
10
1.48
การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks)
8
1.19
การโต้กลับเร็ว (Counter attack)
8
1.19
การทุ่ม (Throw-in)
6
0.89
การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick)
2
0.29
การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (Overlap run)
2
0.29
การเปลีย่ นการครอบครองบอล (Takeover)
2
0.29
การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass)
1
0.15
การเตะเริม่ เล่น (Kick off)
0
การเตะจากประตู (Goal kick)
0
การเตะโทษโดยอ้อม (Indirect free kick)
0
รวม
675 100.00

ทีมที่ประสบ
ทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
87
22.48 71
24.65
51
13.18 46
15.97
36
9.30 41
14.24
47
12.14 23
7.99
32
8.27 28
9.72
38
9.82 13
4.51
30
7.75 14
4.86
18
4.65 23
7.99
23
5.94 15
5.21
8
2.07
2
0.69
6
1.55
2
0.69
6
1.55
2
0.69
1
0.26
5
1.74
1
0.26
1
0.35
1
0.26
1
0.35
1
0.26
1
0.35
1
0.26
0
0
0
0
0
0
0
387 100.00 288
100.00
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จากตารางที่ 1 แสดงว่า รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่นิยมในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ในภาพรวมของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 675 ครั้ง
รูปแบบการทาประตูที่นิยมมากที่สุดคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน 158 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 23.41 รองลงมาคือ การเตะจากมุม (Corner kick) จานวน 97 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.37
และการเตะโทษโดยตรง (Direct free kick) จานวน 77 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.41 ตามลาดับ
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่นิยมในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 387 ครั้ง รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่นิยมมากที่สุดคือ การส่งลูกจาก
ด้านข้าง (Crossing) จานวน 87 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.48 รองลงมาคือ การเตะจากมุม (Corner
kick) จานวน 51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.18 และการส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass) จานวน
47 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.14 ตามลาดับ
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่นิยมในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 288 ครั้ง รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่นิยมมากที่สุดคือ การส่งลูกจาก
ด้านข้าง (Crossing) จานวน 71 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.65 รองลงมาคือ การเตะจากมุม (Corner
kick) จานวน 46 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.97 และการเตะโทษโดยตรง (Direct free kick) จานวน 41
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.24 ตามลาดับ
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1.2 รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ตารางที่ 2 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014
รวม

รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
การเตะจากมุม (Corner kick)
การยิงประตูซ้า (Rebound)
การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
การเลี้ยงเดี่ยว (Solo)
การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick)
การส่งบอลระยะไกล (Long pass)
การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks)
การทุ่ม (Throw-in)
การยิงระยะไกล (Shooting from long range)
การโต้กลับเร็ว (Counter attack)
การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (Overlap run)
การเปลี่ยนการครอบครองบอล (Takeover)
การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass)
การเตะเริ่มเล่น (Kick off)
การเตะจากประตู (Goal kick)
การเตะโทษโดยอ้อม (Indirect free kick)
รวม

จานวน
8
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33

ทีมที่ประสบ
ทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
23.08
2
28.55
24.25 6

12.12
12.12
9.09
9.09
6.06
6.06
6.06
6.06
3.03
3.03
3.03
100.00

4
4
3
2
2
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26

15.38
15.38
11.54
7.69
7.69
7.69
3.85
3.85
3.85
100.00

0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7

14.30
14.30
28.55
14.30
100.00
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จากตารางที่ 2 แสดงว่า รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 ในภาพรวมของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 33
ครั้ง รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูมากที่สุดคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน 8
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.25 รองลงมาคือ การเตะจากมุม (Corner kick) กับ การยิงประตูซ้า
(Rebound) ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.12 และการเตะโทษโดยตรง (Direct
free kick) กับ การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.09
ตามลาดับ
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูมากที่สุดคือ การส่งลูก
จากด้านข้าง (Crossing) จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08 รองลงมาคือ การเตะจากมุม (Corner
kick) กับ การยิงประตูซ้า (Rebound) ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38 และการ
เตะโทษโดยตรง (Direct free kick) จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.54 ตามลาดับ
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูมากที่สุดคือ การส่งลูก
จากด้านข้าง (Crossing) กับ การส่งบอลระยะไกล (Long pass) ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 2 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 28.55 รองลงมาคือ การส่งลูกตัดหลัง (Cut back), การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick) และ
การทุ่ม (Throw-in) ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.30 ตามลาดับ
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1.3 รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ตารางที่ 3 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
การส่งบอลระยะไกล (Long pass)
การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
การเตะจากมุม (Corner kick)
การยิงระยะไกล (Shooting from long range)
การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
การเลีย้ งเดี่ยว (Solo)
การยิงประตูซ้า (Rebound)
การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks)
การทุ่ม (Throw-in)
การโต้กลับเร็ว (Counter attack)
การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick)
การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (Overlap run)
การเปลีย่ นการครอบครองบอล (Takeover)
การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass)
การเตะเริม่ เล่น (Kick off)
การเตะจากประตู (Goal kick)
การเตะโทษโดยอ้อม (Indirect free kick)
รวม

รวม
จานวน ร้อยละ
38
17.19
27
12.22
25
11.31
23
10.41
22
9.95
20
9.05
16
7.24
16
7.24
11
4.98
7
3.17
5
2.26
4
1.81
2
0.91
2
0.91
1
0.45
1
0.45
1
0.45
0
0
0
221 100.00

ทีมที่ประสบ
ทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
24
16.78 14
17.95
20
13.99
7
8.97
9
6.29 16
20.51
11
7.69 12
15.38
15
10.49
7
8.97
12
8.39
8
10.26
13
9.09
3
3.85
12
8.39
4
5.13
9
6.29
2
2.56
7
4.90
0
4
2.80
1
1.28
1
0.70
3
3.85
2
1.40
0
1
0.70
1
1.28
1
0.70
0
1
0.70
0
1
0.70
0
0
0
0
0
0
0
143 100.00 78 100.00
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จากตารางที่ 3 แสดงว่า รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 ในภาพรวมของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 221
ครั้ง รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุดคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน 33
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.19 รองลงมาคือ การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) จานวน 27 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
12.22 และการส่งบอลระยะไกล (Long pass) จานวน 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.31 ตามลาดับ
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 143 ครั้ง รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุดคือ การส่งลูก
จากด้านข้าง (Crossing) จานวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.78 รองลงมาคือ การส่งลูกชิ่ง (Wall
pass) จานวน 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.99 และการส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass) จานวน
15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.49 ตามลาดับ
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 78 ครั้ง รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุดคือ การส่งบอล
ระยะไกล (Long pass) จานวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.51 รองลงมาคือ การส่งลูกจากด้านข้าง
(Crossing) จานวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.95 และการเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
จานวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตู และการ
ทาประตูที่เข้ากรอบประตู โดยนาเสนอในรูปแบบตารางแสดงความถี่ และค่าร้อยละ
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมทีไ่ ม่ประสบความสาเร็จ
2.1.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู
ตารางที่ 4 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ทีมที่ประสบ
ทีมที่ไม่ประสบ
รวม
ตาแหน่งของผู้เล่น
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ที่ทาประตูทไี่ ด้ประตู
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
กองหน้า
24
72.70
18
69.24
6
85.71
กองกลาง
5
15.20
4
15.38
1
14.29
กองหลัง
4
12.10
4
15.38
0
ผู้รักษาประตู
0
0
0
รวม
33 100.00
26 100.00
7 100.00
จากตารางที่ 4 แสดงว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูทไี่ ด้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 มีจานวนทั้งหมด 33 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูมากที่สุดคือ กองหน้า จานวน 24 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 72.70 รองลงมาคือ กองกลาง จานวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.20 และกองหลัง
จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.10 ตามลาดับ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูมากที่สุดคือ กองหน้า จานวน 18
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.24 รองลงมาคือ กองกลางและกองหลัง จานวนอย่างละ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 15.38 ตามลาดับ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จมีมีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูมากที่สุดคือ กองหน้า จานวน 6
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมาคือ กองกลาง จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามลาดับ
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2.1.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 5 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทา
ประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีมที่ประสบ
ทีมที่ไม่ประสบ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่
รวม
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกัน
ทาประตูที่ได้ประตู
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
กองกลาง
16
48.50
15
57.69
1
14.29
กองหน้า
12
36.40
10
38.46
2
28.57
กองหลัง
5
15.10
1
3.85
4
57.14
ผู้รักษาประตู
0
0
0
รวม
33
100.00
26
100.00
7
100.00
จากตารางที่ 5 แสดงว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูใน
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 มีจานวนทั้งหมด 33 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีม
เดียวกันทาประตูมากที่สุดคือ กองกลาง จานวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาคือ กองหน้า
จานวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.40 และกองหลัง จานวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.10 ตามลาดับ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 ของทีมที่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีม
เดียวกันทาประตูมากที่สุดคือ กองกลาง จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.69 รองลงมาคือ กองหน้า
จานวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.46 และกองหลัง จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.85 ตามลาดับ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีม
เดียวกันทาประตูมากที่สุดคือ กองหลัง จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ กองหน้า
จานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 และกองกลาง จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามลาดับ
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2.1.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตู
ตารางที่ 6 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ทีมที่ประสบ
ทีมที่ไม่ประสบ
รวม
พื้นที่ที่ใช้ทาประตู
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ที่ได้ประตู
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
พื้นที่ภายในเขตประตู
19
57.60
17
65.38
2
28.57
พื้นที่ภายในเขตโทษ
7
21.20
5
19.23
2
28.57
พื้นที่นอกเขตโทษ
5
15.20
3
11.54
2
28.57
จุดโทษ
2
6.00
1
3.85
1
14.29
รวม
33
100.00
26
100.00
7
100.00
จากตารางที่ 6 แสดงว่า พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 มี
จานวนทั้งหมด 33 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ทาประตูมากที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตประตู จานวน 19 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 57.60 รองลงมาคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.20 และพื้นที่นอก
เขตโทษ จานวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.20 ตามลาดับ
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบความสาเร็จมี
จานวนทั้งหมด 26 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ทาประตูมากที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตประตู จานวน 17 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 65.38 รองลงมาคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.23 และพื้นที่นอก
เขตโทษ จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.54 ตามลาดับ
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
มีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ทาประตูมากที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตประตู พื้นที่ภายในเขตโทษ
และพื้นที่นอกเขตโทษ มีจานวนเท่ากัน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 รองลงมาคือ จุดโทษ จานวน 1
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามลาดับ
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2.1.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 7 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้
ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีม
เดียวกันทาประตูทไี่ ด้ประตู
พื้นที่ภายในเขตโทษ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย
พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง
พื้นที่ในแดนรับ
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านซ้าย
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านขวา
พื้นที่ภายในเขตประตู
รวม

รวม
จานวน ร้อยละ
13
39.40
6
18.20
5
15.20
5
15.20
2
6.00
1
3.00
1
3.00
0
0
33
100.00

ทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
11
42.31
5
19.23
4
15.38
4
15.38
1
3.85
0
1
3.85
0
0
26 100.00

ทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
2
28.55
1
14.29
1
14.29
1
14.29
1
14.29
1
14.29
0
0
0
7 100.00

จากตารางที่ 7 แสดงว่า พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2014 มีจานวนทั้งหมด 33 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูมาก
ที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.40 รองลงมาคือ พื้นที่ในการครอส
บอลด้านซ้าย จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.20 พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ และพื้นที่ในการครอส
บอลด้านขวามีจานวนเท่ากัน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.20 ตามลาดับ
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของ
ทีมที่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูมาก
ที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.31 รองลงมาคือ พื้นที่ในการครอส
บอลด้านซ้าย จานวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.23 พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ และพื้นที่ในการครอส
บอลด้านขวามีจานวนเท่ากัน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38 ตามลาดับ
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของ
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูมาก
ที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.55 รองลงมาคือ พื้นที่ในการครอส

95
บอลด้านซ้าย พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรง
กลาง และพื้นที่ในแดนรับมีจานวนเท่ากัน จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามลาดับ
2.1.5 เทคนิคในการยิงประตู
ตารางที่ 8 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของเทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตู ในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
เทคนิคในการยิงประตู
ที่ได้ประตู
การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน
การยิงด้วยหลังเท้า
การยิงด้วยการโหม่ง
การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก
การยิงด้วยลูกชิพ
การยิงด้วยหัวเกือก
การยิงด้วยการฮาล์ฟวอลเลย์
การยิงด้วยการวอลเลย์
รวม

รวม
จานวน ร้อยละ
15
45.50
12
36.40
6
18.20
0
0
0
0
0
33
100.00

ทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
13
50.00
9
34.62
4
15.38
0
0
0
0
0
26
100.00

ทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
2
28.57
3
42.86
2
28.57
0
0
0
0
0
7
100.00

จากตารางที่ 8 แสดงว่า เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตู ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 มี
จานวนทั้งหมด 33 ครั้ง เทคนิคในการยิงประตูมากที่สุดคือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน จานวน 15 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ การยิงด้วยหลังเท้า จานวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.40 และ
การยิงด้วยการโหม่ง จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.20 ตามลาดับ
เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง เทคนิคในการยิงประตูมากที่สุดคือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน
จานวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ การยิงด้วยหลังเท้า จานวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
34.62 และการยิงด้วยการโหม่ง จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38 ตามลาดับ
เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง เทคนิคในการยิงประตูมากที่สุดคือ การยิงด้วยหลังเท้า จานวน 3
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน และการยิงด้วยการโหม่ง มีจานวน
เท่ากันคือ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามลาดับ
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2.1.6 แทคติคในการทาประตู
ตารางที่ 9 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของแทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
แทคติคในการทาประตู
ที่ได้ประตู
การหาพื้นที่ว่าง
การตั้งเตะลูก
การส่งแล้วเคลื่อนที่
การส่งผ่านบอลยาว
การเล่นด้านกว้าง
การครอบครองบอล
รวม

รวม
จานวน ร้อยละ
13
39.40
8
24.20
5
15.20
4
12.10
2
6.10
1
3.00
33
100.00

ทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
10
38.46
7
26.92
5
19.23
2
7.69
1
3.85
1
3.85
26
100.00

ทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
3
42.86
1
14.29
0
2
28.56
1
14.29
0
7
100.00

จากตารางที่ 9 แสดงว่า แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 มี
จานวนทั้งหมด 33 ครั้ง แทคติคในการทาประตูมากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน 13 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 39.40 รองลงมาคือ การตั้งเตะลูก จานวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.20 และการส่งแล้ว
เคลื่อนที่ จานวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.20 ตามลาดับ
แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง แทคติคในการทาประตูมากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน 10
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมาคือ การตั้งเตะลูก จานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.92 และการ
ส่งแล้วเคลื่อนที่ จานวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.23 ตามลาดับ
แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง แทคติคในการทาประตูมากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน 3
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ การส่งผ่านบอลยาว จานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.56
และการตั้งเตะลูก กับ การเล่นด้านกว้าง ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29
ตามลาดับ
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2.1.7 ช่วงเวลาในการยิงประตู
ตารางที่ 10 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอล
โลก 2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ช่วงเวลาในการยิงประตู
ที่ได้ประตู
นาทีที่ 16 - 30
นาทีที่ 1 - 15
นาทีที่ 46 - 60
นาทีที่ 31 - 45
นาทีที่ 61 - 75
นาทีที่ 106 - 120
นาทีที่ 76 - 90
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง
นาทีที่ 91 - 105
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษ
ครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษ
ครึ่งหลัง
รวม

รวม
จานวน
7
6
4
3
3
3
2
2
2
1
0

ทีมที่ประสบความสาเร็จ
ร้อยละ
21.20
18.20
12.10
9.10
9.10
9.10
6.10
6.10
6.10
2.90
-

จานวน
4
6
3
1
3
3
2
1
2
1
0

ร้อยละ
15.38
23.08
11.54
3.85
11.54
11.54
7.69
3.85
7.69
3.84
-

ทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน
ร้อยละ
3
42.86
0
1
14.29
2
28.56
0
0
0
1
14.29
0
0
0
-

0

-

0

-

0

-

33

100.00

26

100.00

7

100.00

จากตารางที่ 10 แสดงว่า ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
มีจานวนทั้งหมด 33 ครั้ง ช่วงเวลาในการยิงประตูมากที่สุดคือ นาทีที่ 16 - 30 จานวน 7 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 21.20 รองลงมาคือ นาทีที่ 1 - 15 จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.20 และ นาทีที่ 46 - 60
จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.10 ตามลาดับ
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง ช่วงเวลาในการยิงประตูมากที่สุดคือ นาทีที่ 1 - 15 จานวน 6
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08 รองลงมาคือ นาทีที่ 16 - 30 จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38 และ
นาทีที่ 46 - 60, นาทีที่ 61 - 75 และ นาทีที่ 106 - 120 ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
11.54 ตามลาดับ
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ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง ช่วงเวลาในการยิงประตูมากที่สุดคือ นาทีที่ 16 - 30 จานวน 3
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ นาทีที่ 31 - 45 จานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.56 และ
นาทีที่ 46 - 60 กับ ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29
ตามลาดับ
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมทีไ่ ม่ประสบความสาเร็จ
2.2.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู
ตารางที่ 11 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ทีมที่ประสบ
ทีมที่ไม่ประสบ
รวม
ตาแหน่งของผู้เล่น
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ทีท่ าประตูเข้ากรอบประตู
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
กองหน้า
123
55.70
87
60.84
36
46.15
กองกลาง
65
29.40
41
28.67
24
30.77
กองหลัง
33
14.90
15
10.49
18
23.08
ผู้รักษาประตู
0
0
0
รวม
221 100.00
143 100.00
78 100.00
จากตารางที่ 11 แสดงว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูเข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอล
โลก 2014 มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูมากที่สุดคือ กองหน้า จานวน
123 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.70 รองลงมาคือ กองกลาง จานวน 65 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.40 และ
กองหลัง จานวน 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.90 ตามลาดับ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูเข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่
ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 143 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูมากที่สุดคือ กองหน้า
จานวน 87 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.84 รองลงมาคือ กองกลาง จานวน 41 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.67
และกองหลัง จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.49 ตามลาดับ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูเข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จมีมีจานวนทั้งหมด 78 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูมากที่สุดคือ กองหน้า
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จานวน 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ กองกลาง จานวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.77
และกองหลัง จานวน 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08 ตามลาดับ
2.2.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 12 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทา
ประตูทเี่ ข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีมที่ประสบ
ทีมที่ไม่ประสบ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอล
รวม
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ที่เข้ากรอบประตู
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
กองกลาง
99
44.80
72
50.35
27
34.62
กองหน้า
78
35.30
51
35.66
27
34.62
กองหลัง
44
19.90
20
13.99
24
30.76
ผู้รักษาประตู
0
0
0
รวม
221 100.00
143 100.00
78 100.00
จากตารางที่ 12 แสดงว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่น
ทีมเดียวกันทาประตูมากที่สุดคือ กองกลาง จานวน 99 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.80 รองลงมาคือ กอง
หน้า จานวน 78 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.30 และกองหลัง จานวน 44 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.90
ตามลาดับ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูเข้าที่กรอบประตูในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 143 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่ง
บอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูมากที่สุดคือ กองกลาง จานวน 72 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.35
รองลงมาคือ กองหน้า จานวน 51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.66 และกองหลัง จานวน 20 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 13.99 ตามลาดับ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 78 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีม
เดียวกันทาประตูมากที่สุดคือ กองหน้า กับ กองกลาง ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 27 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
34.62 รองลงมาคือ กองหลัง จานวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.76 ตามลาดับ
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2.2.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตู
ตารางที่ 13 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ทีมที่ประสบ
ทีมที่ไม่ประสบ
รวม
พื้นที่ที่ใช้ทาประตู
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ที่เข้ากรอบประตู
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
พื้นที่ภายในเขตโทษ
117
52.94
82
57.34
35
44.87
พื้นที่นอกเขตโทษ
77
34.84
41
28.67
36
46.15
พื้นที่ภายในเขตประตู
25
11.31
19
13.29
6
7.69
จุดโทษ
2
0.91
1
0.70
1
1.29
รวม
221
100.00
143
100.00
78
100.00
จากตารางที่ 13 แสดงว่า พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ทาประตูมากที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 117
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือ พื้นที่นอกเขตโทษ จานวน 77 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.84
และพื้นทีภ่ ายในเขตประตู จานวน 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.31 ตามลาดับ
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 143 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ทาประตูมากที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน
82 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.34 รองลงมาคือ พื้นที่นอกเขตโทษ จานวน 41 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.67
และพื้นที่ภายในเขตประตู จานวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.29 ตามลาดับ
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 78 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ทาประตูมากที่สุดคือ พื้นที่นอกเขตโทษ จานวน 36
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 35 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.87
และพื้นที่ภายในเขตประตู จานวน 6ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.69 ตามลาดับ
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2.2.4 พื้นที่ทใี่ ช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 14 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้า
กรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีม
เดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู
พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ
พื้นที่ภายในเขตโทษ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา
พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง
พื้นที่ในแดนรับ
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านซ้าย
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านขวา
พื้นที่ภายในเขตประตู
รวม

รวม
จานวน ร้อยละ
47
21.27
43
19.46
37
16.74
35
15.84
31
14.03
13
5.88
7
3.17
7
3.17
1
0.44
221
100.00

ทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
33
23.08
34
23.78
28
19.58
14
9.79
19
13.29
4
2.80
5
3.49
5
3.49
1
0.70
143
100.00

ทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
14
17.95
9
11.54
9
11.54
21
26.92
12
15.38
9
11.55
2
2.56
2
2.56
0
0.00
78
100.00

จากตารางที่ 14 แสดงว่า พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูใน
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทา
ประตูมากที่สุดคือ พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ จานวน 47 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.27 รองลงมาคือ พื้นที่
ภายในเขตโทษ จานวน 43 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.46 และพื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา จานวน 37
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.74 ตามลาดับ
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 ของทีมที่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 143 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทา
ประตูมากที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.78 รองลงมาคือ พื้นที่หน้า
กรอบเขตโทษ จานวน 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08 และพื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา จานวน 28
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.58 ตามลาดับ
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 ของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 78 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกัน
ทาประตูมากที่สุดคือ พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย จานวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.92 รองลงมา
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คือ พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ จานวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.95 และพื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรง
กลางคือ จานวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38
2.2.5 เทคนิคในการยิงประตู
ตารางที่ 15 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของเทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู ในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
เทคนิคในการยิงประตู
ที่เข้ากรอบประตู
การยิงด้วยหลังเท้า
การยิงด้วยข้างเท้าข้างใน
การยิงด้วยการโหม่ง
การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก
การยิงด้วยการวอลเลย์
การยิงด้วยลูกชิพ
การยิงด้วยหัวเกือก
การยิงด้วยการฮาล์ฟวอลเลย์
รวม

รวม
จานวน ร้อยละ
92
41.60
88
39.80
36
16.30
4
1.80
1
0.50
0
0
0
221
100.00

ทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
59
41.26
58
40.56
21
14.69
4
2.80
1
0.69
0
0
0
143
100.00

ทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
33
42.31
30
38.46
15
19.23
0
0
0
0
0
78
100.00

จากตารางที่ 15 แสดงว่า เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู ในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง เทคนิคในการยิงประตูมากที่สุดคือ การยิงด้วยหลังเท้า จานวน 92
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.60 รองลงมาคือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน จานวน 88 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
39.80 และการยิงด้วยการโหม่ง จานวน 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.30 ตามลาดับ
เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 143 ครั้ง เทคนิคในการยิงประตูมากที่สุดคือ การยิงด้วยหลังเท้า จานวน
59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.26 รองลงมาคือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน จานวน 58 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
40.56 และการยิงด้วยการโหม่ง จานวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.69 ตามลาดับ
เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 78 ครั้ง เทคนิคในการยิงประตูมากที่สุดคือ การยิงด้วยหลังเท้า จานวน
33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.31 รองลงมาคือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน จานวน 30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
38.46 และการยิงด้วยการโหม่ง จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.23 ตามลาดับ

103
2.2.6 แทคติคในการทาประตู
ตารางที่ 16 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละของแทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
แทคติคในการทาประตู
ที่เข้ากรอบประตู
การหาพื้นที่วา่ ง
การส่งผ่านบอลยาว
การตั้งเตะลูก
การส่งแล้วเคลื่อนที่
การเล่นด้านกว้าง
การครอบครองบอล
รวม

รวม
จานวน ร้อยละ
81
36.70
45
20.40
40
18.10
36
16.30
14
6.30
5
2.20
221
100.00

ทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
52
36.36
24
16.78
21
14.69
31
21.68
10
6.99
5
3.50
143
100.00

ทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
29
37.18
21
26.92
19
24.36
5
6.41
4
5.13
78
100.00

จากตารางที่ 16 แสดงว่า แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง แทคติคในการทาประตูมากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน 81
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือ การส่งผ่านบอลยาว จานวน 45 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.40
และการตั้งเตะลูก จานวน 40 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.10 ตามลาดับ
แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 143 ครั้ง แทคติคในการทาประตูมากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน
52 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ การส่งแล้วเคลื่อนที่ จานวน 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
21.68 และการส่งผ่านบอลยาว จานวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.78 ตามลาดับ
แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 78 ครั้ง แทคติคในการทาประตูมากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน 29
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.18 รองลงมาคือ การส่งผ่านบอลยาว จานวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.92
และการตั้งเตะลูก จานวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.36 ตามลาดับ
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2.2.7 ช่วงเวลาในการยิงประตู
ตารางที่ 17 แสดงจานวนครั้งและค่าร้อยละช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ช่วงเวลาในการยิงประตู
ที่เข้ากรอบประตู
นาทีที่ 1 - 15
นาทีที่ 46 - 60
นาทีที่ 16 - 30
นาทีที่ 31 - 45
นาทีที่ 76 - 90
นาทีที่ 61 - 75
นาทีที่ 106 - 120
นาทีที่ 91 - 105
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อ
เวลาพิเศษครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อ
เวลาพิเศษครึ่งหลัง
รวม

รวม
จานวน
38
38
37
30
29
24
10
8
4
3
0

ร้อยละ
17.19
17.19
16.74
13.57
13.12
10.86
4.52
3.62
1.82
1.37
-

ทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
25
17.48
22
15.38
21
14.69
21
14.69
18
12.59
14
9.79
10
6.99
8
5.59
2
1.40
2
1.40
0
-

ทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ
13
16.67
16
20.51
16
20.51
9
11.54
11
14.10
10
12.82
2
2.56
1
1.29
0
-

0

-

0

-

0

-

221

100.00

143

100.00

78

100.00

จากตารางที่ 17 แสดงว่า ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง ช่วงเวลาในการยิงประตูมากที่สุดคือ นาทีที่ 1 - 15 กับ นาทีที่ 46 60 ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 38 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.19 รองลงมาคือ นาทีที่ 16 - 30 จานวน 37
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.74 และ นาทีที่ 31 - 45 จานวน 30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.57 ตามลาดับ
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 143 ครั้ง ช่วงเวลาในการยิงประตูมากที่สุดคือ นาทีที่ 1 - 15 จานวน 25
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.48 รองลงมาคือ นาทีที่ 46 - 60 จานวน 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38 และ
นาทีที่ 16 - 30 กับ นาทีที่ 31 - 45 ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.69 ตามลาดับ
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 78 ครั้ง ช่วงเวลาในการยิงประตูมากที่สุดคือ นาทีที่ 16 - 30 กับ
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นาทีที่ 46 - 60 ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.51 รองลงมาคือ นาทีที่ 1 - 15
จานวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ นาทีที่ 76 - 90 จานวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.10
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลรูปแบบการการทาประตูที่ได้ประตู และการทาประตูที่
เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
3.1 การเปรียบเทียบข้อมูลรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู และการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
3.1.1 รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตู
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู 3
อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลทีไ่ ด้ประตู
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
การเตะจากมุม (Corner kick)
การยิงประตูซ้า (Rebound)
การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick)
การส่งบอลระยะไกล (Long pass)
การทุ่ม (Throw-in)

ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
6
23.08
1
2
28.55
1
4
15.38
2
0
4
15.38
2
0
3
11.54
3
0
2
7.69
4
1
14.30
2
1
3.85
5
1
14.30
2
0
2
28.55
1
0
1
14.30
2

จากตารางที่ 18 แสดงว่า รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ การส่งลูก
จากด้านข้าง (Crossing) จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08 อันดับที่ 2 คือ การเตะจากมุม
(Corner kick) กับ การยิงประตูซ้า (Rebound) ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38
และอันดับที่ 3 คือ การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick) จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.54
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รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีเพียงสองอันดับ
อันดับที่ 1 คือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) กับ การส่งบอลระยะไกล (Long pass) ซึ่งมีจานวน
เท่ากันคือ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.55 และอันดับที่ 2 คือ การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) การเตะ ณ
จุดโทษ (Penalty kick) และการทุ่ม (Throw-in) ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.30
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันคือ การส่งลูกจากด้านข้าง Crossing) ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกัน
คือ การเตะจากมุม (Corner kick) การยิงประตูซ้า (Rebound) การเตะโทษโดยตรง (Direct free
kick) การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick) การส่งบอลระยะไกล (Long
pass) และการทุ่ม (Throw-in)
3.1.2 รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
การส่งบอลระยะไกล (Long pass)
การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)

ทีมที่ประสบความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ อันดับ
24
16.78
1
20
13.99
2
9
6.29
7
11
7.69
6
15
10.49
3

ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
จานวน ร้อยละ อันดับ
14
17.95
2
7
8.97
5
16
20.51
1
12
15.38
3
7
8.97
5

จากตารางที่ 19 แสดงว่า รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.78 อันดับที่ 2 คือ การส่งลูกชิ่ง
(Wall pass) จานวน 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.99 และอันดับที่ 3 คือ การส่งทะลุแนวป้องกัน
(Through pass) จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.49
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุดของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ
การส่งบอลระยะไกล (Long pass) จานวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.51 อันดับที่ 2 คือ การส่งลูก
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จากด้านข้าง (Crossing) จานวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.95 และอันดับที่ 3 คือ การเตะโทษ
โดยตรง (Direct free kick) จานวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันนั้นไม่มี ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ การส่งลูกจากด้านข้าง
(Crossing) การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) การส่งบอลระยะไกล (Long pass) การเตะโทษโดยตรง
(Direct free kick) และการส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
3.2 การเปรียบเทียบข้อมูลรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู และการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้เชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1 รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกันกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
3.2.1 รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตู
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ตารางที่ 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ของการใช้รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
การเตะจากมุม (Corner kick)
การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
การยิงระยะไกล (Shooting from long range)
การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
การส่งบอลระยะไกล (Long pass)
การเลี้ยงเดี่ยว (Solo)
การยิงประตูซ้า (Rebound)
การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks)
การโต้กลับเร็ว (Counter attack)
การทุ่ม (Throw-in)
การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick)
การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (Overlap run)
การเปลี่ยนการครอบครองบอล (Takeover)
การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass)
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
การเตะจากมุม (Corner kick)
การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
การยิงระยะไกล (Shooting from long range)
การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
การส่งบอลระยะไกล (Long pass)
การเลี้ยงเดี่ยว (Solo)
การยิงประตูซ้า (Rebound)
การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks)
การโต้กลับเร็ว (Counter attack)
การทุ่ม (Throw-in)
การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick)
การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (Overlap run)
การเปลี่ยนการครอบครองบอล (Takeover)
การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass)

จานวน
6
4
3
1
0
2
2
0
2
4
1
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0

Mean Rank
16.83

z
-0.20

p
0.84

17.64

จากตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ พบว่า ไม่มีความแตกต่างของรูปแบบการทาประตูที่ได้
ประตูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2 รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกันกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
3.2.2 รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
ตารางที่ 21 แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ของการใช้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีม
ที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

*p < .05

รูปแบบการทาประตูทเี่ ข้ากรอบประตู
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
การเตะจากมุม (Corner kick)
การยิงประตูซ้า (Rebound)
การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
การเลี้ยงเดี่ยว (Solo)
การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks)
การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick)
การส่งบอลระยะไกล (Long pass)
การยิงระยะไกล (Shooting from long range)
การโต้กลับเร็ว (Counter attack)
การทุ่ม (Throw-in)
การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (Overlap run)
การเปลี่ยนการครอบครองบอล (Takeover)
การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass)
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
การเตะจากมุม (Corner kick)
การยิงประตูซ้า (Rebound)
การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
การเลี้ยงเดี่ยว (Solo)
การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks)
การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick)
การส่งบอลระยะไกล (Long pass)
การยิงระยะไกล (Shooting from long range)
การโต้กลับเร็ว (Counter attack)
การทุ่ม (Throw-in)
การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (Overlap run)
การเปลี่ยนการครอบครองบอล (Takeover)
การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass)

จานวน
24
12
7
11
9
12
20
4
15
1
9
13
2
1
1
1
1
14
8
0
12
2
4
7
1
7
1
16
3
0
3
0
0
0

Mean Rank
104.66

122.62

z
-2.00

p
0.04*
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จากตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ พบว่า มีความแตกต่างของรูปแบบการทาประตูที่
เข้ากรอบประตูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
ของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ จาแนกตามรูปแบบการทาประตู
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
การยิงระยะไกล (Shooting from long range)
การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
การเตะจากมุม (Corner kick)
การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
การเลี้ยงเดี่ยว (Solo)
การยิงประตูซ้า (Rebound)
การส่งบอลระยะไกล (Long pass)
การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks)
การทุ่ม (Throw-in)
การโต้กลับเร็ว (Counter attack)
การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick)
การเปลี่ยนการครอบครองบอล (Takeover)
การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (Overlap run)
การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass)

*p < .05

ทีม
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ

จานวน
24
14
20
7
15
7
13
3
12
4
12
8
11
12
9
2
7
0
9
16
4
1
1
3
2
0
1
1
1
0
1
0
1
0

Mean Rank
1.68
1.32
1.63
1.37
1.66
1.34
1.59
1.41
1.63
1.38
1.70
1.30
1.76
1.24
1.59
1.41
-

14.00

p
0.00*

7.00

0.00*

7.00

0.00*

3.00

0.08

4.00

0.04*

8.00

0.00*

12.00

0.00*

2.00

0.15

𝒙𝟐

-

-

1.82
1.18
1.60
1.40
1.88
1.13
-

16.00

0.00*

1.00

0.01*

3.00

0.08

1.75
1.25
-

1.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.31
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จากตารางที่ 22 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
ของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ จาแนกตามรูปแบบการทาประตู จาก
จานวนทั้งหมด 20 รูปแบบ มีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 8
รูปแบบ โดยทีมที่ประสบความสาเร็จใช้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากกว่าทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ จานวน 6 รูปแบบ คือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) การ
ส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass) การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) การเตะจากมุม (Corner kick)
และการโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks) ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้รูปแบบการทา
ประตูคือ การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick) และการส่งบอลระยะไกล (Long pass) มากกว่า
ทีมที่ประสบความสาเร็จ
ตอนที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ
กับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
4.1 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
(Descriptive Statistics)
4.1.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู
ตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูได้
ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตาแหน่งของผู้เล่น
ที่ทาประตูได้ประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
กองหน้า
18 69.24
1
6
85.71
1
กองกลาง
4 15.38
2
1
14.29
2
กองหลัง
4 15.38
2
จากตารางที่ 23 แสดงว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตู 3 อันดับแรกในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ กองหน้า
จานวน 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.24 อันดับที่ 2 คือ กองกลาง กับ กองหลัง ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 4
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38 ส่วนอันดับที่ 3 ไม่มี
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ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ กองหน้า
จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 และอันดับที่ 2 คือ กองกลาง จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
14.29 ส่วนอันดับที่ 3 ไม่มี
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ทีม่ อี ันดับที่เหมือนกัน คือ กองหน้า กับ กองกลาง ส่วนที่มี
อันดับไม่เหมือนกันคือ กองหลัง
4.1.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่น
ทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่น
ทีมเดียวกันทาประตูได้ประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
กองกลาง
15 57.69
1
1 14.29
3
กองหน้า
10 38.46
2
2 28.57
2
กองหลัง
1
3.85
3
4 57.14
1
จากตารางที่ 24 แสดงว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู
3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ มีดังนี้
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ กองกลาง จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.69 อันดับที่ 2 คือ กองหน้า
จานวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.46 และอันดับที่ 3 คือ กองหลัง จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
3.85
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ กองหลัง จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 อันดับที่ 2 คือ กองหน้า
จานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 และอันดับที่ 3 คือ กองกลาง จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
14.29
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ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีความเหมือนกัน คือ กองกลาง และ
ที่แตกต่างกันคือ กองหน้า กับ กองหลัง
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ทีม่ ีอันดับที่เหมือนกัน คือ กอง
หน้า ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ กองกลาง กับ กองหลัง
4.1.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตู
ตารางที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตู 3
อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
พื้นที่ภายในเขตโทษ
17
65.38
1
2
28.57
1
พื้นที่นอกเขตโทษ
5
19.23
2
2
28.57
1
พื้นที่ภายในเขตประตู
3
11.54
3
2
28.57
1
จุดโทษ
1
3.58
4
1
14.29
2
จากตารางที่ 25 แสดงว่า พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอล
โลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ
จานวน 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65.38 อันดับที่ 2 คือ พื้นที่นอกเขตโทษ จานวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 19.23 และอันดับที่ 3 คือ พื้นที่ภายในเขตประตู จานวน 3 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 11.54
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ พื้นที่ภายในเขต
ประตู พื้นที่นอกเขตโทษ และพื้นที่ภายในเขตประตู ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
28.57 อันดับที่ 2 คือ จุดโทษ จานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ส่วนอันดับที่ 3 ไม่มี
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ทีม่ ีอันดับที่เหมือนกัน คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ ส่วนที่มี
อันดับไม่เหมือนกันคือ พื้นที่นอกเขตโทษ พื้นที่ภายในเขตประตู และจุดโทษ
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4.1.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 26 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกัน
ทาประตูที่ได้ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับ
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกัน
ทาประตูที่ได้ประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
พื้นที่ภายในเขตโทษ
11 42.31
1
2 28.55
1
พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย
5 19.23
2
1 14.29
2
พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ
4 15.38
3
1 14.29
2
พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา
4 15.38
3
1 14.29
2
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง
1
3.85
4
1 14.29
2
พื้นที่ในแดนรับ
0
1 14.29
2
จากตารางที่ 26 แสดงว่า พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู 3 อันดับ
แรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
มีดังนี้
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่
1 คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.31 อันดับที่ 2 คือ พื้นที่ในการครอส
บอลด้านซ้าย จานวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.23 และอันดับที่ 3 คือ พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ กับ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
อันดับที่ 1 คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.55 อันดับที่ 2 คือ พื้นที่ใน
การครอสบอลด้านซ้าย พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา พื้นที่ในการสร้างเกม
รุกตรงกลาง และพื้นที่ในแดนรับ ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ส่วนอันดับที่ 3
ไม่มี
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันคือ พื้นที่ภายใน
เขตโทษ กับ พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง และพื้นที่ในแดนรับ
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4.1.5 เทคนิคในการยิงประตู
ตารางที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของเทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตู 3
อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน
13 50.00
1
2 28.57
2
การยิงด้วยหลังเท้า
9 34.62
2
3 42.86
1
การยิงด้วยการโหม่ง
4 15.38
3
2 28.57
2
จากตารางที่ 27 แสดงว่า เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ การยิงด้วยข้าง
เท้าด้านใน จานวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 อันดับที่ 2 คือ การยิงด้วยหลังเท้า จานวน 9 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 34.62 และอันดับที่ 3 คือ การยิงด้วยการโหม่ง จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38
เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ การยิงด้วย
หลังเท้า จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 อันดับที่ 2 คือ การยิงด้วยข้างเท้าข้างใน กับ การยิง
ด้วยการโหม่ง ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 ส่วนอันดับที่ 3 ไม่มี
เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่เหมือนกันไม่มี ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ มี
ความเหมือนกันคือ พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ และที่มีความแตกต่างกันคือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน
การยิงด้วยหลังเท้า และการยิงด้วยการโหม่ง
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4.1.6 แทคติคในการทาประตู
ตารางที่ 28 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของแทคติคในการทาประตูที่ได้ประตู 3
อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
การหาพื้นที่ว่าง
10
38.46
1
3
42.86
1
การตั้งเตะลูก
7
26.92
2
1
14.29
3
การส่งแล้วเคลื่อนที่
5
19.23
3
0
การส่งผ่านบอลยาว
2
7.69
4
2
28.56
2
การเล่นด้านกว้าง
1
3.85
5
1
14.29
3
จากตารางที่ 28 แสดงว่า แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ การหาพื้นที่
ว่าง จานวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.46 อันดับที่ 2 คือ การตั้งเตะลูก จานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 26.92 และอันดับที่ 3 คือ การส่งแล้วเคลื่อนที่ จานวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.23
แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ การหาพื้นที่
ว่าง จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 อันดับที่ 2 คือ การส่งผ่านบอลยาว จานวน 2 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 28.56 และอันดับที่ 3 คือ การตั้งเตะลูก กับ การเล่นด้านกว้าง ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 1 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 14.29
แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ทีม่ ีอันดับที่เหมือนกันคือ การหาพื้นที่ว่าง ส่วนที่มีอันดับไม่
เหมือนกันคือ การตั้งเตะลูก การส่งแล้วเคลื่อนที่ การส่งผ่านบอลยาว และการเล่นด้านกว้าง
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4.1.7 ช่วงเวลาในการยิงประตู
ตารางที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตู 3
อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
นาทีที่ 1 - 15
6
23.08
1
0
นาทีที่ 16 - 30
4
15.38
2
3
42.86
1
นาทีที่ 46 - 60
3
11.54
3
1
14.29
3
นาทีที่ 61 - 75
3
11.54
3
0
นาทีที่ 106 - 120
3
11.54
3
0
นาทีที่ 31 - 45
1
3.85
5
2
28.56
2
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
1
3.85
5
1
14.29
3
จากตารางที่ 29 ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ นาทีที่ 1 - 15
จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08 อันดับที่ 2 คือ นาทีที่ 16 - 30 จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
15.38 และอันดับที่ 3 คือ นาทีที่ 46 - 60, นาทีที่ 61 - 75 และ นาทีที่ 106 - 120 ซึ่งมีจานวน
เท่ากันคือ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.54
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ นาทีที่ 16 30 จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 อันดับที่ 2 คือ นาทีที่ 31 - 45 จานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 28.56 และอันดับที่ 3 คือ นาทีที่ 46 - 60 กับ ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก ซึ่งมี่จานวนเท่ากันคือ
1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ทีม่ ีอันดับที่เหมือนกันคือ นาทีที่ 46 - 60 ส่วนที่มีอันดับไม่
เหมือนกันคือ นาทีที่ 1 - 15, นาทีที่ 16 - 30, นาทีที่ 61 - 75, นาทีที่ 106 - 120, นาทีที่ 31 - 45
และช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
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4.2 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
(Descriptive Statistics)
4.2.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู
ตารางที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้า
กรอบประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู
ที่เข้ากรอบประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
กองหน้า
87
60.84
1
36
46.15
1
กองกลาง
41
28.67
2
24
30.77
2
กองหลัง
15
10.49
3
18
23.08
3
จากตารางที่ 30 แสดงว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตู 3 อันดับแรกในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ
กองหน้า จานวน 87 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.84 อันดับที่ 2 คือ กองกลาง จานวน 41 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 28.67 และอันดับที่ 3 คือ กองหลัง จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.49
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ
กองหน้า จานวน 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.15 อันดับที่ 2 คือ กองกลาง จานวน 24 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 30.77 และอันดับที่ 3 คือ กองหลัง จานวน 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันคือ กองหน้า กองกลาง และ
กองหลัง
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4.2.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 31 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่น
ทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่น
ทีมเดียวกันทาประตูทเี่ ข้ากรอบประตู จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
กองกลาง
72 50.35
1
27 34.62
1
กองหน้า
51 35.66
2
27 34.62
1
กองหลัง
20 13.99
3
24 30.76
2
จากตารางที่ 31 แสดงว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ กองกลาง จานวน 72 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.35 อันดับที่ 2 คือ กองหน้า
จานวน 51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.66 และอันดับที่ 3 คือ กองหลัง จานวน 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
13.99
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ กองกลาง กับ กองหน้า ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 27 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
34.62 อันดับที่ 2 คือ กองหลัง จานวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.76 ส่วนอันดับ 3 ไม่มี
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่
เหมือนกันคือ กองกลาง ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ กองหน้า กับ กองหลัง
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4.2.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตู
ตารางที่ 32 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตู
3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
พื้นที่ภายในเขตโทษ
82 57.34
1
35
44.87
2
พื้นที่นอกเขตโทษ
41 28.67
2
36
46.15
1
พื้นที่ภายในเขตประตู
19 13.29
3
6
7.69
3
จากตารางที่ 32 แสดงว่า พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ พื้นที่ภายใน
เขตโทษ จานวน 82 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.34 อันดับที่ 2 คือ พื้นที่นอกเขตโทษ จานวน 41 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 28.67 และอันดับที่ 3 คือ พื้นที่ภายในเขตประตู จานวน 19 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 13.29
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ พื้นที่นอก
เขตโทษ จานวน 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.15 อันดับที่ 2 คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 35 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 44.87 และอันดับที่ 3 คือ พื้นที่ภายในเขตประตู จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.69
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่เหมือนกันไม่มี ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ
พื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่นอกเขตโทษ และพื้นที่ภายในเขตประตู
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4.2.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 33 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกัน
ทาประตูที่เข้ากรอบประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกัน
ทาประตูที่เข้ากรอบประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
พื้นที่ภายในเขตโทษ
34 23.78
1
9 11.54
4
พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ
33 23.08
2
14 17.95
2
พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา
28 19.58
3
9 11.54
4
พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย
14
9.79
5
21 26.92
1
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง
19 13.29
4
12 15.38
3
จากตารางที่ 33 แสดงว่า พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู 3
อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ มีดังนี้
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ
อันดับที่ 1 คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.78 อันดับที่ 2 คือ พื้นที่หน้า
กรอบเขตโทษ จานวน 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08 และอันดับที่ 3 คือ พื้นที่ในการครอสบอล
ด้านขวา จานวน 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.58
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย จานวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.92 อันดับที่ 2 คือ พื้นที่หน้ากรอบ
เขตโทษ จานวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.95 และอันดับที่ 3 คือ พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง
จานวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.38
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ทีม่ ีอันดับที่เหมือนกันคือ พื้นที่
หน้ากรอบเขตโทษ ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่ในการครอสบอล
ด้านขวา พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย และพื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง
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4.2.5 เทคนิคในการยิงประตู
ตารางที่ 34 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของเทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบ
ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
เทคนิคในการยิงประตู
ที่เข้ากรอบประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
การยิงด้วยหลังเท้า
59 41.26
1
33 42.31
1
การยิงด้วยข้างเท้าข้างใน
58 40.56
2
30 38.46
2
การยิงด้วยการโหม่ง
21 14.69
3
15 19.23
3
การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก
4
2.80
4
การยิงด้วยการวอลเลย์
1
0.70
5
จากตารางที่ 34 แสดงว่า เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ การยิง
ด้วยหลังเท้า จานวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.26 อันดับที่ 2 คือ การยิงด้วยข้างเท้าข้างใน จานวน
58 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.56 และอันดับที่ 3 คือ การยิงด้วยการโหม่ง จานวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 14.69
เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ การยิง
ด้วยหลังเท้า จานวน 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.31 อันดับที่ 2 คือ การยิงด้วยข้างเท้าข้างใน จานวน
30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.46 และอันดับที่ 3 คือ การยิงด้วยการโหม่ง จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 19.23
เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ทีม่ ีอันดับที่เหมือนกันคือ การยิงด้วยหลังเท้า การ
ยิงด้วยข้างเท้าข้างใน และการยิงด้วยการโหม่ง
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4.2.6 แทคติคในการทาประตู
ตารางที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของแทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
แทคติคในการทาประตู
ทีเ่ ข้ากรอบประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
การหาพื้นที่ว่าง
52 36.36
1
29 37.18
1
การส่งแล้วเคลื่อนที่
31 21.68
2
5
6.41
4
การส่งผ่านบอลยาว
24 16.78
3
21 26.92
2
การตั้งเตะลูก
21 14.69
4
19 24.36
3
การเล่นด้านกว้าง
10
6.99
5
4
5.13
5
การครอบครองบอล
5
3.50
6
จากตารางที่ 35 แสดงว่า แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตู 3 อันดับแรกในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
แทคติคในการทาประตูเข้าที่กรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ การหา
พื้นที่ว่าง จานวน 52 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 อันดับที่ 2 คือ การส่งแล้วเคลื่อนที่ จานวน 31 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 21.68 และอันดับที่ 3 คือ การส่งผ่านบอลยาว จานวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.78
แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ การหา
พื้นที่ว่าง จานวน 29 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.18 อันดับที่ 2 คือ การส่งผ่านบอลยาว จานวน 21 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 26.92 และอันดับที่ 3 คือ การตั้งเตะลูก จานวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.36
แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ทีม่ ีอันดับที่เหมือนกันคือ การหาพื้นที่ว่าง ส่วนที่มี
อันดับไม่เหมือนกันคือ การส่งแล้วเคลื่อนที่ การส่งผ่านบอลยาว และการตั้งเตะลูก
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4.2.7 ช่วงเวลาในการยิงประตู
ตารางที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบจานวนครั้งและค่าร้อยละของช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบ
ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ช่วงเวลาในการยิงประตู
ที่เข้ากรอบประตู
จานวน ร้อยละ อันดับ จานวน ร้อยละ อันดับ
นาทีที่ 1 - 15
25 17.48
1
13 16.67
2
นาทีที่ 46 - 60
22 15.38
2
16 20.51
1
นาทีที่ 16 - 30
21 14.69
3
16 20.51
1
นาทีที่ 31 - 45
21 14.69
3
9 11.54
5
นาทีที่ 76 - 90
18 12.59
4
11 14.10
3
จากตารางที่ 36 ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีดังนี้
ช่วงเวลาในการยิงประตูเข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ นาทีที่ 1
- 15 จานวน 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.48 อันดับที่ 2 คือ นาทีที่ 46 - 60 จานวน 22 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 15.38 และอันดับที่ 3 คือ นาทีที่ 16 - 30 กับ นาทีที่ 31 - 45 จานวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 14.69
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่ 1 คือ นาที
ที่ 46 - 60 กับ นาทีที่ 16 - 30 ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.51 อันดับที่ 2 คือ
นาทีที่ 1 - 15 จานวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอันดับที่ 3 คือ นาทีที่ 76 - 90 จานวน 11
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.10
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่เหมือนกันไม่มี ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกัน
คือ นาทีที่ 1 - 15, นาทีที่ 46 - 60, นาทีที่ 16 - 30, นาทีที่ 31 - 45 และนาทีที่ 76 - 90 นาที
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4.3 การเปรียบเทียบความถี่ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตู และการทา
ประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ แสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 และ ข้อที่ 4 ดังนี้
สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการทาประตูที่ได้ประตูระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้วยการทดสอบรายคู่ที่เป็นอิสระจากกัน โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Non-parametric Statistics)
เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ ด้วยการกาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3.1 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
4.3.1.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู
ตารางที่ 37 แสดงผลการเปรียบเทียบตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู
ที่ได้ประตู
กองหน้า
กองกลาง
กองหลัง
กองหน้า
กองกลาง
กองหลัง

จานวน Mean Rank
18
4
4
6
1
0

17.65

z

p

-0.958

0.47

14.57

จากตารางที่ 37 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตูของทีม
ที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนกตาม
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้
ประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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4.3.1.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 38 แสดงผลการเปรียบเทียบตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้
ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอล
ทีม
ให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทา
จานวน Mean Rank
z
p
ประตูที่ได้ประตู
ประสบความสาเร็จ กองกลาง
15
15.52
-1.855 0.09
กองหน้า
10
กองหลัง
1
ไม่ประสบความสาเร็จ กองกลาง
1
22.50
กองหน้า
2
กองหลัง
4
จากตารางที่ 38 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกัน
ทาประตูทไี่ ด้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอล
โลก 2014 จาแนกตามตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่
ละตาแหน่งที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู ส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่
ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.2.1.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตู
ตารางที่ 39 แสดงผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีม
ที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

พื้นที่ที่ใช้ทาประตูทไี่ ด้ประตู
พื้นที่ภายในเขตโทษ
พื้นที่นอกเขตโทษ
พื้นที่ภายในเขตประตู
จุดโทษ
พื้นที่ภายในเขตโทษ
พื้นที่นอกเขตโทษ
พื้นที่ภายในเขตประตู
จุดโทษ

จานวน
17
3
5
1
2
2
2
1

Mean Rank
16.48

z
p
-0.666 0.56

18.93

จากตารางที่ 39 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนกตามพื้นที่ที่ใช้ทา
ประตูที่ได้ประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับ
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.2.1.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 40 แสดงผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูของทีม
ที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีม
ทีม
เดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตู
ประสบความสาเร็จ พื้นที่ภายในเขตโทษ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย
พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านซ้าย
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านขวา
พื้นที่ภายในเขตประตู
พื้นที่ในแดนรับ
ไม่ประสบความสาเร็จ พื้นที่ภายในเขตโทษ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย
พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านซ้าย
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านขวา
พื้นที่ภายในเขตประตู
พื้นที่ในแดนรับ

จานวน

Mean Rank

11
5
4
4
1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
1

16.08

z

p

-1.098 0.30

20.43

จากตารางที่ 40 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่
ที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
จาแนกตามพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละพื้นที่ที่ใช้
ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.2.1.5 เทคนิคในการยิงประตู
ตารางที่ 41 แสดงผลการเปรียบเทียบเทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ
กับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตู
การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน
การยิงด้วยหลังเท้า
การยิงด้วยการโหม่ง
การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก
การยิงด้วยการวอลเลย์
การยิงด้วยข้างเท้าข้างใน
การยิงด้วยหลังเท้า
การยิงด้วยการโหม่ง
การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก
การยิงด้วยการวอลเลย์

จานวน Mean Rank
z
p
13
16.94
-0.072 0.94
9
4
0
0
2
17.21
3
2
0
0

จากตารางที่ 41 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบเทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนกตามเทคนิค
ในการยิงประตูที่ได้ประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละเทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูส่งผลต่อทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.2.1.6 แทคติคในการทาประตู
ตารางที่ 42 แสดงผลการเปรียบเทียบแทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ
กับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีม
ประสบความสาเร็จ

แทคติคในการทาประตูทไี่ ด้ประตู จานวน Mean Rank
z
การหาพื้นที่วา่ ง
10
16.85
-0.184
การตั้งเตะลูก
7
การส่งแล้วเคลื่อนที่
5
การส่งผ่านบอลยาว
2
การเล่นด้านกว้าง
1
การครอบครองบอล
1
ไม่ประสบความสาเร็จ การหาพื้นที่วา่ ง
3
17.57
การตั้งเตะลูก
1
การส่งแล้วเคลื่อนที่
0
การส่งผ่านบอลยาว
2
การเล่นด้านกว้าง
1
การครอบครองบอล
0

p
0.88

จากตารางที่ 42 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบแทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนกตาม
แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของแทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูส่งผลต่อทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.2.1.7 ช่วงเวลาในการยิงประตู
ตารางที่ 43 แสดงผลการเปรียบเทียบช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ
กับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู
นาทีที่ 1 - 15
นาทีที่ 46 - 60
นาทีที่ 16 - 30
นาทีที่ 31 - 45
นาทีที่ 76 - 90
นาทีที่ 61 - 75
นาทีที่ 106 - 120
นาทีที่ 91 - 105
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลัง
นาทีที่ 1 - 15
นาทีที่ 46 - 60
นาทีที่ 16 - 30
นาทีที่ 31 - 45
นาทีที่ 76 - 90
นาทีที่ 61 - 75
นาทีที่ 106 - 120
นาทีที่ 91 - 105
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลัง

จานวน Mean Rank
z
6
17.38
-0.445
3
4
1
2
3
3
1
1
2
0
0
0
15.57
1
3
2
0
0
0
0
1
0
0
0

p
0.68

จากตารางที่ 43 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนกช่วงเวลาใน
การยิงประตูที่ได้ประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูส่งผลต่อทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้วยการทดสอบรายคู่ที่เป็นอิสระจากกัน โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Non-parametric Statistics)
เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีม
ที่ไม่ประสบความสาเร็จ ด้วยการกาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3.2 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
4.3.2.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู
ตารางที่ 44 แสดงผลการเปรียบเทียบตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู
กองหน้า
กองกลาง
กองหลัง
กองหน้า
กองกลาง
กองหลัง

จานวน
87
41
15
36
24
18

Mean Rank
103.95

z
p
-2.483 0.01*

123.92

*p < .05
จากตารางที่ 44 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตู
ของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนก
ตามตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละตาแหน่งที่ทาประตูที่เข้า
กรอบประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 45 แสดงผลการเปรียบเทียบตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 โดยทดสอบสถิติ The
Friedman Test จาแนกตามตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทา
ประตูที่เข้ากรอบประตู
กองหน้า
กองกลาง
กองหลัง

ทีม
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ

จานวน Mean Rank
87
36
41
24
15
18

1.65
1.35
1.68
1.32
1.77
1.23

𝒙𝟐

p

36.00

0.00*

24.00

0.00*

18.00

0.00*

*p < .05
จากตารางที่ 45 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตู
ของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนก
ตามตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู มีตาแหน่งผู้เล่นที่แตกต่างกัน 3 ตาแหน่ง คือ กองหน้า กองกลาง
และกองหลัง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.3.2.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 46 แสดงผลการเปรียบเทียบตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้า
กรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่ง
บอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกัน
ทาประตูที่เข้ากรอบประตู
กองกลาง
กองหน้า
กองหลัง
กองกลาง
กองหน้า
กองหลัง

จานวน

Mean Rank

z

p

72
51
20
27
27
24

106.44

-1.550

0.12

119.37

จากตารางที่ 46 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกัน
ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 จาแนกตามตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบ
พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละตาแหน่งที่ส่งบอลให้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.3.2.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตู
ตารางที่ 47 แสดงผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้า
กรอบประตู
พื้นที่ภายในเขตโทษ
พื้นที่นอกเขตโทษ
พื้นที่ภายในเขตประตู
จุดโทษ
พื้นที่ภายในเขตโทษ
พื้นที่นอกเขตโทษ
พื้นที่ภายในเขตประตู
จุดโทษ

จานวน

Mean Rank

82
41
19
1
35
36
6
1

103.33

z

p

-2.686 0.00*

125.06

*p < .05
จากตารางที่ 47 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนกตามพื้นที่ที่
ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูส่งผลต่อทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 48 แสดงผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 โดยทดสอบสถิติ The
Friedman Test จาแนกตามพื้นที่ที่ใช้ทาประตู
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้า
กรอบประตู
พื้นที่ภายในเขตโทษ
พื้นที่นอกเขตโทษ
พื้นที่ภายในเขตประตู
จุดโทษ

ทีม
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ

จานวน

Mean Rank

82
35
41
36
19
6
1
1

1.65
1.35
1.73
1.27
1.62
1.38
1.75
1.25

𝒙𝟐

p

35.00 0.00*
36.00 0.00*
6.00 0.01*
1.00 0.32

*p < .05
จากตารางที่ 48 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนกตามพื้นที่ที่
ใช้ทาประตู มีพื้นที่ที่ใช้ทาประตูแตกต่างกัน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่นอกเขตโทษ และ
พื้นที่ภายในเขตประตู มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.3.2.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
ตารางที่ 49 แสดงผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู
ของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีม
เดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตู
พื้นที่ภายในเขตประตู
พื้นที่ภายในเขตโทษ
พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย
พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านซ้าย
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านขวา
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง
พื้นที่ในแดนรับ
พื้นที่ภายในเขตประตู
พื้นที่ภายในเขตโทษ
พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย
พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านซ้าย
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านขวา
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง
พื้นที่ในแดนรับ

จานวน Mean Rank
1
34
33
14
28
5
5
19
4
0
9
14
21
9
2
2
12
9

103.97

z

p

-2.247 0.02*

123.90

*p < .05
จากตารางที่ 49 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่
เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 จาแนกตามพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีม
ที่ไม่ประสบความสาเร็จ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 50 แสดงผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู
ของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 โดย
ทดสอบสถิติ The Friedman Test จาแนกตามพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีม
เดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตู
พื้นที่ภายในเขตประตู

ทีม

ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่ภายในเขตโทษ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านซ้าย ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกด้านขวา ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
พื้นที่ในแดนรับ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ

จานวน Mean Rank
1
0
34
9
33
14
14
21
28
9
5
2
5
2
19
12
4
9

𝒙𝟐

p

-

-

-

1.60
1.40
1.65
1.35
1.81
1.19
1.61
1.39
1.64
1.36
1.64
1.36
1.69
1.31
1.85
1.15

8.00

0.00*

14.00

0.00*

21.00

0.00*

9.00

0.00*

2.00

0.15

2.00

0.15

12.00

0.00*

9.00

0.00*

*p < .05
จากตารางที่ 50 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่
เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 จาแนกตามพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู มีพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้
ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูแตกต่างกัน 6 พื้นที่ คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ พื้นที่
ในการครอสบอลด้านซ้าย พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง และพื้นที่
ในแดนรับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.3.2.5 เทคนิคในการยิงประตู
ตารางที่ 51 แสดงผลการเปรียบเทียบเทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

เทคนิคในการยิงประตูที่เข้า
กรอบประตู
การยิงด้วยหลังเท้า
การยิงด้วยข้างเท้าข้างใน
การยิงด้วยการโหม่ง
การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก
การยิงด้วยการวอลเลย์
การยิงด้วยหลังเท้า
การยิงด้วยข้างเท้าข้างใน
การยิงด้วยการโหม่ง
การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก
การยิงด้วยการวอลเลย์

จานวน

Mean Rank

z

p

59
58
21
4
1
33
30
15
0
0

110.94

-0.021

0.98

111.12

จากตารางที่ 51 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบเทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูของทีม
ที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนกตาม
เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละเทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบ
ประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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4.3.2.6 แทคติคในการทาประตู
ตารางที่ 52 แสดงผลการเปรียบเทียบแทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
แทคติคในการทาประตูที่เข้า
กรอบประตู
ประสบความสาเร็จ
การหาพื้นที่วา่ ง
การส่งผ่านบอลยาว
การตั้งเตะลูก
การส่งแล้วเคลื่อนที่
การเล่นด้านกว้าง
การครอบครองบอล
ไม่ประสบความสาเร็จ การหาพื้นที่วา่ ง
การส่งผ่านบอลยาว
การตั้งเตะลูก
การส่งแล้วเคลื่อนที่
การเล่นด้านกว้าง
การครอบครองบอล
ทีม

จานวน

Mean Rank

z

p

52
24
21
31
10
5
29
21
19
5
4
-

100.43

-3.446

0.00*

130.37

*p < .05
จากตารางที่ 52 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบแทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของ
ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนก
ตามแทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของแทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบ
ส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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ตารางที่ 53 แสดงผลการเปรียบเทียบแทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
แทคติคในการทาประตูที่เข้า
กรอบประตู
การหาพื้นที่วา่ ง
การส่งผ่านบอลยาว
การตั้งเตะลูก
การส่งแล้วเคลื่อนที่
การเล่นด้านกว้าง
การครอบครองบอล

ทีม
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ
ประสบความสาเร็จ
ไม่ประสบความสาเร็จ

จานวน Mean Rank
52
29
24
21
21
19
31
5
10
4
5
0

1.68
1.32
1.73
1.27
1.74
1.26
1.57
1.43
1.64
1.36
0.00

𝒙𝟐

p

29.00

0.00*

21.00

0.00*

19.00

0.00*

5.00

0.02*

4.00

0.04*

-

-

*p < .05
จากตารางที่ 53 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบแทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของ
ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนก
ตามแทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตู มีแทคติคในการทาประตูแตกต่างกัน 5 แทคติค คือ การ
หาพื้นที่ว่าง การส่งผ่านบอลยาว การตั้งเตะลูก การส่งแล้วเคลื่อนที่ และการเล่นด้านกว้าง โดยมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.3.2.7 ช่วงเวลาในการยิงประตู
ตารางที่ 54 แสดงผลการเปรียบเทียบช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ทีม
ประสบความสาเร็จ

ไม่ประสบความสาเร็จ

ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู
นาทีที่ 1 - 15
นาทีที่ 46 - 60
นาทีที่ 16 - 30
นาทีที่ 31 - 45
นาทีที่ 76 - 90
นาทีที่ 61 - 75
นาทีที่ 106 - 120
นาทีที่ 91 - 105
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลัง
นาทีที่ 1 - 15
นาทีที่ 46 - 60
นาทีที่ 16 - 30
นาทีที่ 31 - 45
นาทีที่ 76 - 90
นาทีที่ 61 - 75
นาทีที่ 106 - 120
นาทีที่ 91 - 105
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรก
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลัง

จานวน
25
22
21
21
18
14
10
8
2
2
13
16
16
9
11
10
2
1
-

Mean Rank
115.01

z
-1.278

p
0.20

103.64

จากตารางที่ 54 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูของ
ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จาแนก
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้า
กรอบประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูฟุตบอลของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014” มีวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังนี้
1. เพื่อศึกษารูปแบบการทาประตูฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีม
ที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research) โดยทาการวิเคราะห์จากไฟล์
บันทึกการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน คือ ทีมชาติเยอรมัน
กับ ทีมชาติอาร์เจนตินา จานวนรวม 13 เกม และทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน คือ ทีม
ชาติญี่ปุ่น ทีมชาติออสเตรเลีย ทีมชาติฮอนดูรัส และทีมชาติแคเมอรูน จานวนรวม 12 เกม รวม
จานวนทั้งสิ้น 25 เกม ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการทาประตูที่ได้
ประตู รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตู โดยการศึกษา
อย่างละเอียดด้วยการเปิดดูไฟล์บันทึกซ้าหลายครั้ง และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม Focus X2 Version 1.5 เพื่อนาข้อมูลมาเรียบเรียงจัดหมวดหมู่ แยกประเภท แจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ 2 ส่วน มีดังนี้
ส่วนที่ 1 ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแสดงข้อมูลเป็นตารางความถี่
(Frequency) และแสดงค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึงข้อมูลความสาเร็จของรูปแบบการทา
ประตูและปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ส่วนที่ 2 ใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Non-parametric Statistics) ได้แก่ ความถี่ของรูปแบบ
การทาประตูและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตู ด้วยสถิต The Mann-Whitney U Test ซึ่งเป็น
การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ทดสอบที่เป็นอิสระจากกัน และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างด้วย The Friedman Test โดยข้อมูลที่นามาทดสอบอยู่ในมาตราอันดับ (Ordinal
Scale) กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิจัยพบว่า
ตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการทาประตูฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
จากการศึกษาแหล่งอ้างอิงที่เป็นหนังสือกีฬาฟุตบอลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่าง
จากนั้นทาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ของรูปแบบการทาประตูฟุตบอล และปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการทาประตูในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จากเอกสารทางวิชาการ ตารา วารสาร และ
งานวิจัยจากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า
1. รูปแบบการทาประตูที่นิยมใช้มากที่สุด
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ในการวิจัยนี้ มีจานวน 25 เกม
มีจานวนทั้งหมด 675 ครั้ง รูปแบบการทาประตูที่นิยมมากที่สุดคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
จานวน 158 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.41
ทีมที่ประสบความสาเร็จ มีรูปแบบการทาประตูฟุตบอล จานวนทั้งหมด 387 ครั้ง รูปแบบ
การทาประตูฟุตบอลที่นิยมมากที่สุดคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน 87 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 22.48
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีรูปแบบการทาประตูฟุตบอล จานวนทั้งหมด 288 ครั้ง รูปแบบ
การทาประตูฟุตบอลที่นิยมมากที่สุดคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน 71 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 24.65
2. รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูมากที่สุด
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 มีจานวนทั้งหมด 33
ครั้ง รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูมากที่สุดคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน 8 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 24.25
ทีมที่ประสบความสาเร็จ มีรูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตู จานวนทั้งหมด 26 ครั้ง
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูมากที่สุดคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน 6 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 23.08
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง รูปแบบ
การทาประตูที่ได้ประตูมากที่สุดคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) กับ การส่งบอลระยะไกล
(Long pass) ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57
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3. รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุด
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 มีจานวนทั้งหมด 221
ครั้ง รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุดคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน 33
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.19
ทีมที่ประสบความสาเร็จ มีรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู จานวนทั้งหมด 143 ครั้ง
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุดคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน 24 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 16.78
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู จานวนทั้งหมด 78 ครั้ง
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุดคือ การส่งบอลระยะไกล (Long pass) จานวน 16
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.51
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จในของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
2.1 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตู พบว่า
2.1.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตู มีจานวนทั้งหมด 33 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่
ทาประตูมากที่สุดคือ กองหน้า จานวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.70
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 26
ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูได้ประตูมากที่สุดคือ กองหน้า จานวน 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
69.24
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตู ของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีมีจานวนทั้งหมด 7
ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตูมากที่สุดคือ กองหน้า จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
85.71
2.1.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู มีจานวนทั้งหมด
33 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูมากที่สุด คือ กองกลาง
จานวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.50
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้
ประตูมากที่สุดคือ กองกลาง จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.69
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้
ประตูมากที่สุดคือ กองหลัง จานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.14
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2.1.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตู มีจานวนทั้งหมด 33 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ทาประตูมากที่สุดคือ
พื้นที่ภายในเขตประตู จานวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.60
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้
ทาประตูมากที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตประตู จานวน 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65.38
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้
ทาประตูมากที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตประตู พื้นที่ภายในเขตโทษ และพื้นที่นอกเขตโทษ มีจานวน
เท่ากัน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57
2.1.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู มีจานวนทั้งหมด 33 ครั้ง
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูมากที่สุด คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 13 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 39.40
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จมีจานวน
ทั้งหมด 26 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูมากที่สุด คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ
จานวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.31
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมี
จานวนทั้งหมด 7 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูมากที่สุด คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ
จานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.55
2.1.5 เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตู มีจานวนทั้งหมด 33 ครั้ง เทคนิคในการยิงประตูที่ใช้
มากที่สุดคือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน จานวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.50
เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง
เทคนิคในการยิงประตูที่ใช้มากที่สุด คือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน จานวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
50.00
เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง
เทคนิคในการยิงประตูที่ใช้มากที่สุดคือ การยิงด้วยหลังเท้า จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86
2.1.6 แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตู มีจานวนทั้งหมด 33 ครั้ง แทคติคในการทาประตูที่
ใช้มากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.40
แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง
แทคติคในการทาประตูที่ใช้มากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.46
แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง
แทคติคในการทาประตูที่ใช้มากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86
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2.1.7 ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตู มีจานวนทั้งหมด 33 ครั้ง ช่วงเวลาในการยิงประตูที่
ใช้มากที่สุดคือ นาทีที่ 16 – 30 จานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.20
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่ความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง ช่วงเวลา
ในการยิงประตูที่ใช้มากที่สุดคือ นาทีที่ 1 - 15 จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 7 ครั้ง
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ใช้มากที่สุดคือนาทีที่ 16 - 30 จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86
2.2 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า
2.2.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตู มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง ตาแหน่ง
ของผู้เล่นที่ทาประตูมากที่สุดคือ กองหน้า จานวน 123 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.70
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด
143 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูมากที่สุดคือ กองหน้า จานวน 87 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.84
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตู ของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีมีจานวน
ทั้งหมด 78 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุดคือ กองหน้า จานวน 36 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 46.15
2.2.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู มีจานวน
ทั้งหมด 221 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุด
คือ กองกลาง จานวน 99 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.80
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 143 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้า
กรอบประตูมากที่สุดคือ กองกลาง จานวน 72 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.35
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 78 ครั้ง ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้า
กรอบประตูมากที่สุดคือ กองหน้า กับ กองกลาง ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ จานวน 27 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 34.62
2.2.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตู มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ทาประตูมาก
ที่สุดคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 117 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 52.94
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 143 ครั้ง
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูมากที่สุดคือ พื้นที่ภายเขตโทษ จานวน 82 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.34
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 78 ครั้ง
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูมากที่สุดคือ พื้นที่นอกเขตโทษ จานวน 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.15
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2.2.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู มีจานวนทั้งหมด 221
ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูมากที่สุด คือ พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ จานวน 47
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.27
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จมี
จานวนทั้งหมด 143 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูมากที่สุด คือ พื้นที่ภายในเขต
โทษ จานวน 34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.78
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 78 ครั้ง พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูมากที่สุด คือ พื้นที่
ในการครอสบอลด้านซ้าย จานวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.96
2.2.5 เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง เทคนิคในการยิง
ประตูที่ใช้มากที่สุดคือ การยิงด้วยหลังเท้า จานวน 92 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.60
เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 143
ครั้ง เทคนิคในการยิงประตูที่ใช้มากที่สุด คือ การยิงด้วยหลังเท้า จานวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
41.26
เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีจานวนทั้งหมด 78
ครั้ง เทคนิคในการยิงประตูที่ใช้มากที่สุดคือ การยิงด้วยหลังเท้า จานวน 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
42.31
2.2.6 แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตู มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง แทคติคในการทา
ประตูที่ใช้มากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน 81 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.70
แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 143
ครั้ง แทคติคในการทาประตูที่ใช้มากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน 52 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.36
แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 78
ครั้ง แทคติคในการทาประตูที่ใช้มากที่สุดคือ การหาพื้นที่ว่าง จานวน 29 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.18
2.2.7 ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู มีจานวนทั้งหมด 221 ครั้ง ช่วงเวลาในการ
ยิงประตูที่ใช้มากที่สุดคือ นาทีที่ 1 - 15 กับ นาทีที่ 46 - 60 ซึ่งมีจานวนเท่ากันคือ จานวน 38 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 17.19
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด 143
ครั้ง ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ใช้มากที่สุดคือ นาทีที่ 1 - 15 จานวน 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.48
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีจานวนทั้งหมด
78 ครั้ง ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ใช้มากที่สุดคือนาทีที่ 16 - 30 กับ นาทีที่ 46 - 60 ซึ่งมีจานวน
เท่ากันคือ จานวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.51
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
จากการเปรียบเทียบข้อมูลรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จ
กับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) พบว่า
รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ ในอันดับแรกมีความเหมือนกัน อันดับที่ 1 คือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) จานวน
6 ครั้ง และที่ไม่ประสบความสาเร็จมีเพิ่มการส่งบอลระยะไกล (Long pass) จานวน 2 ครั้ง ส่วน
อันดับที่ 2 มีความแตกต่างกัน ทีมที่ประสบความสาเร็จ คือการเตะจากมุม (Corner kick) และการยิง
ประตูซ้า (Rebound) จานวน 4 ครั้ง ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ คือ การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick)และการทุ่ม (Throw-in) จานวน 1 ครั้ง
รูปแบบการทาประตูฟุตบอลที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันคือ การส่งลูกจากด้านข้าง Crossing) ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกัน
คือ การเตะจากมุม (Corner kick) การยิงประตูซ้า (Rebound) การเตะโทษโดยตรง (Direct free
kick) การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick) การส่งบอลระยะไกล (Long
pass) และการทุ่ม (Throw-in)
จากการเปรียบเทียบข้อมูลรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) พบว่า
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ ในสองอันดับแรกมีความเหมือนกัน อันดับที่ 1 คือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
จานวน 87 ครั้ง และที่ไม่ประสบความสาเร็จ จานวน 71 ครั้ง อันดับที่ 2 คือ การเตะจากมุม (Corner
kick) ทีมที่ประสบความสาเร็จ จานวน 51 ครั้ง และที่ไม่ประสบความสาเร็จ จานวน 46 ครั้ง ส่วน
อันดับที่ 3 มีความแตกต่างกัน ทีมที่ประสบความสาเร็จ คือ การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
จานวน 47 ครั้ง และทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ คือ การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick) จานวน
41 ครั้ง
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันนั้นไม่มี ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ การส่งลูกจากด้านข้าง
(Crossing) การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) การส่งบอลระยะไกล (Long pass) การเตะโทษโดยตรง
(Direct free kick) และการส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass)
จากการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Non-parametric
Statistics) เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของรูปแบบการทาประตู และเปรียบเทียบความถี่ของรูปแบบการ
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ทาประตูที่ได้ประตู และเข้ากรอบประตูที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1, และ2
ปรากฏดังนี้
สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1 รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
จากการการเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับ
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ พบว่า รูปแบบการทาประตูระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2 รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จใน
การแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
จากการการเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จการใช้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ พบว่า มีความแตกต่างของรูปแบบการทาประตูที่
เข้ากรอบประตูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จาแนกตามรูปแบบการทาประตู พบว่า รูปแบบการทาประตูระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จ
กับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ จาแนกตามรูปแบบการทาประตู จากจานวนทั้งหมด 20 รูปแบบ มี
รูปแบบที่แตกต่างกัน 8 รูปแบบ คือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) การส่งลูกชิ่ง (Wall pass)
การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass) การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) การเตะจากมุม (Corner
kick) การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick) การส่งบอลระยะไกล (Long pass) และการโต้กลับเร็ว
ในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks) โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ
4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) พบว่า
4.1.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกัน คือ กองหน้า กับ กองกลาง
ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ กองหลัง
4.1.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่
เหมือนกัน คือ กองหน้า ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ กองกลาง กับ กองหลัง
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4.1.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกัน คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ ส่วนที่มี
อันดับไม่เหมือนกันคือ พื้นที่นอกเขตโทษ พื้นที่ภายในเขตประตู และจุดโทษ
4.1.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันคือ พื้นที่
ภายในเขตโทษ กับ พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ พื้นที่หน้ากรอบ
เขตโทษ พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง และพื้นที่ในแดนรับ
4.1.5 เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่เหมือนกันไม่มี ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ มี
ความเหมือนกันคือ พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ และที่มีความแตกต่างกันคือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน
การยิงด้วยหลังเท้า และการยิงด้วยการโหม่ง
4.1.6 แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันคือ การหาพื้นที่ว่าง ส่วนที่มี
อันดับไม่เหมือนกันคือ การตั้งเตะลูก การส่งแล้วเคลื่อนที่ การส่งผ่านบอลยาว และการเล่นด้านกว้าง
4.1.7 ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันคือ นาทีที่ 46 - 60 ส่วนที่มี
อันดับไม่เหมือนกันคือ นาทีที่ 1 - 15, นาทีที่ 16 - 30, นาทีที่ 61 - 75, นาทีที่ 106 - 120, นาทีที่ 31
- 45 และช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่
ไม่ประสบความสาเร็จ โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) พบว่า
4.2.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันคือ กองหน้า
กองกลาง และกองหลัง
4.2.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่
เหมือนกันคือ กองกลาง ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ กองหน้า กับ กองหลัง
4.2.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่เหมือนกันไม่มี ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกัน
คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่นอกเขตโทษ และพื้นที่ภายในเขตประตู
4.2.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอล
โลก 2014 ระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันคือ
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พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ ส่วนที่มีอันดับไม่เหมือนกันคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่ในการครอสบอล
ด้านขวา พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย และพื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง
4.2.5 เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันคือ การยิงด้วยหลังเท้า การ
ยิงด้วยข้างเท้าข้างใน และการยิงด้วยการโหม่ง
4.2.6 แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ที่มีอันดับที่เหมือนกันคือ การหาพื้นที่ว่าง ส่วนที่มี
อันดับไม่เหมือนกันคือ การส่งแล้วเคลื่อนที่ การส่งผ่านบอลยาว และการตั้งเตะลูก
4.2.7 ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ระหว่างทีม
ที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ อันดับที่เหมือนกันไม่มี ส่วนที่มีอันดับไม่
เหมือนกันคือ นาทีที่ 1 - 15, นาทีที่ 46 - 60, นาทีที่ 16 - 30, นาทีที่ 31 - 45 และนาทีที่ 76 - 90
นาที
จากการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Non-parametric
Statistics) เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตู และเข้ากรอบ
ประตูที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3 และ 4 ปรากฏดังนี้
สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการทาประตูที่ได้ประตูระหว่างทีมที่ประสบความสาเร็จใน
การแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
จากการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Non-parametric
Statistics) เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตูระหว่างทีมที่
ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ด้วยการกาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่ได้
ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
จากการวิเคราะห์ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตู พบว่า ในแต่ละตาแหน่งของผู้เล่นที่
ทาประตูที่ได้ประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งผลให้
รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
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จากการวิเคราะห์ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู พบว่า
ตาแหน่งที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู ส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่
ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
จากการวิเคราะห์พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตู พบว่า พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่ได้ประตูส่งผลต่อ
ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งผลให้รูปแบบการ
ทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จในการแข่งขัน
จากการวิเคราะห์พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู พบว่า พื้นที่ที่ใช้ส่ง
บอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้แต่ละพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู
ส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.5 เทคนิคในการยิงประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูของ
ทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตู พบว่า เทคนิคในการยิงประตูที่ได้แต่ละเทคนิคในการยิง
ประตูที่ได้ประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.6 แทคติคในการทาประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูของ
ทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
จากการวิเคราะห์แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตู พบว่า แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตู
ส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.7 ช่วงเวลาในการยิงประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู
ของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตู ช่วงเวลาในการยิงประตูในแต่ละช่วงเวลาในการยิงประตูที่
ได้ประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูระหว่างทีมที่ประสบ
ความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
จากการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Non-parametric
Statistics) เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูระหว่างทีม
ที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ด้วยการกาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 พบว่า
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.1 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่เข้า
กรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขัน
จากการวิเคราะห์ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่
ทาประตูในแต่ละตาแหน่งที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างจาแนกตามตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู พบว่า กอง
หน้า กองกลาง และกองหลัง โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.2 ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งผลให้
รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับ
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
จากการวิเคราะห์ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู
แต่ละตาแหน่งที่ส่งบอลให้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.3 พื้นที่ที่ใช้ทาประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
ของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
จากการวิเคราะห์พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า พื้นที่ที่ใช้ทาประตูส่งผลต่อทีมที่
ประสบความสาเร็จ มีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
จากการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างจาแนกตามพื้นที่ที่ใช้ทาประตู พบว่า พื้นที่ภายในเขต
โทษ พื้นที่นอกเขตโทษ และพื้นที่ภายในเขตประตู โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.4 พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูส่งให้ต่อรูปแบบการ
ทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
จากการวิเคราะห์พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่าพื้นที่
ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างจาแนกตามพื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทา
ประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า พื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ พื้นที่ในการครอสบอล
ด้านซ้าย พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา พื้นที่ในการสร้างเกมรุกตรงกลาง และพื้นที่ในแดนรับ โดยมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.5 เทคนิคในการยิงประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
จากการวิเคราะห์เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า เทคนิคในการยิงประตูที่เข้า
กรอบประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.6 แทคติคในการทาประตูส่งผลให้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
จากการวิเคราะห์แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า แทคติคในการทาประตูที่
เข้ากรอบส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างจาแนกตามแทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตู
พบว่า การหาพื้นที่ว่าง การส่งผ่านบอลยาว การตั้งเตะลูก การส่งแล้วเคลื่อนที่ และการเล่นด้านกว้าง
โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4.7 ช่วงเวลาในการยิงประตูส่งให้รูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมีความแตกต่างกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
แข่งขัน
จากการวิเคราะห์ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตู พบว่า ช่วงเวลาในการยิงประตูที่
เข้ากรอบประตูส่งผลต่อทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014” ผู้วิจัยได้นามาอภิปราย
ผลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการทาประตูฟุตบอล
จากการศึกษาแหล่งอ้างอิงที่เป็นหนังสือกีฬาฟุตบอลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
จากนั้นทาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ของรูปแบบการทาประตูฟุตบอล และปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการทาประตูในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2014 พบว่า มีรูปแบบการทาประตูทั้งหมด
17 รูปแบบ ได้แก่ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) การส่งทะลุแนว
ป้องกัน (Through pass) การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) การส่งบอลระยะไกล (Long pass) การโต้
กลับเร็ว (Counter attack) การยิงระยะไกล (Shooting from long range) การเลี้ยงเดี่ยว (Solo)
การยิงประตูซ้า (Rebound) การเปลี่ยนการครอบครองบอล (Takeover) การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมา
ยิง (Overlap run) การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass) การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks)
การทุ่ม (Throw-in) การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick) การเตะจากมุม (Corner kick) และการ
เตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick) ซึ่งสอดคล้องกับ (FIFA, 2010 ) ได้แบ่งรูปแบบการทาประตูในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ประเทศแอฟริกาใต้ (FIFA World Cup South Africa 2010) เป็น 2
ลักษณะ คือ รูปแบบการทาประตูในขณะที่บอลอยู่ในการเล่น (Open plays) และ รูปแบบการทา
ประตูจากการเริ่มเล่นใหม่ (Set plays) รูปแบบการทาประตูในขณะที่บอลอยู่ในการเล่น (Open
plays) ได้แก่ Combination play, Wing play (on left side, on right side), Defence-splitting
pass, Diagonal ball into penalty area, Solo effort, Exceptional finish, Defensive error,
Rebound และ Own goal ส่วนรูปแบบการทาประตูจากการเริ่มเล่นใหม่ (Set plays) ได้แก่ After
a corner kick (left side, right side), Direct from a free kick, Following a free kick,
Penalty, Throw-in
รูปแบบการทาประตูที่นิยมใช้มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ คือ รูปแบบการส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) เป็นการส่ง
บอลจากพื้นที่ด้านข้างมาหน้าประตู เพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันทาประตู มีจานวน 158 ครั้ง จากการทา
ประตูทั้งหมด 675 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.40 ซึ่งรูปแบบการส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) เป็น
รูปแบบยิงเข้ากรอบประตูจานวน 38 ครั้ง จากการทาประตูที่เข้ากรอบทั้งหมด 221 ครั้ง คิดเป็นร้อย
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ละ 17.19 และยิงเข้าประตูจานวน 8 ครั้ง จากการทาประตูที่ได้ประตูทั้งหมด 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
24.25
เมื่อพิจารณาเฉพาะทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ จะเห็นได้ว่า
รูปแบบการส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) เป็นรูปแบบที่มีการใช้ทาประตูที่ได้ประตู และเข้ากรอบ
ประตู ก็ยังคงเป็นรูปแบบที่นิยมใช้มากที่สุดของแต่ละทีมเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้า
ว่า รูปแบบการส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยใช้ความกว้าง
ของสนามในการทาให้ฝ่ายป้องกันเปิดพื้นที่ช่องว่างขึ้น ทาให้มีโอกาสทาประตูและได้ประตูมากที่สุด
สอดคล้องกับ (Mouron, 2014) พบว่า “การได้ประตูส่วนใหญ่มาจากการโยนบอลจากด้านข้างของ
การทาประตู” และผลการวิจัยนี้ก็ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยท่านอื่นๆ เช่น (นิพิฐพนธ์
มาลาหอม และชัชชัย โกมารทัต, 2556) กล่าวว่า “รูปแบบที่นิยมใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010
ของทีมชาติสเปนมีการใช้การส่งจากด้านข้างมากที่สุด” และ (นิพล โน้นจุ้ย, 2547) กล่าวว่า “การยิง
ประตูจากการส่งจากด้านข้างของสนามเป็นการยิงประตูฟุตบอลที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด”
ตอนที่ 2 อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตู และ
การทาประตูที่เข้ากรอบประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลในการทาประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จในเรื่องของตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่ได้ประตู คือ กองหน้า ทีมที่ประสบความสาเร็จใช้กองหน้าทา
ประตู จานวน 18 ครั้ง จากการได้ประตูจานวนทั้งหมด 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.24 ส่วนทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จใช้ตาแหน่งกองหน้าทาประตู จานวน 6 ครั้ง จากการทาประตูทั้งหมด จานวน 7
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.71
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตูที่เข้ากรอบประตู คือ ตาแหน่งกองหน้า ทีมที่ประสบ
ความสาเร็จใช้กองหน้าทาประตู จานวน 87 ครั้ง จากการทาประตูทั้งหมดจานวน 143 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 60.84 ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้ตาแหน่งกองหน้าทาประตู จานวน 36 ครั้ง จากการ
ทาประตูทั้งหมด จานวน 78 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.15
ในการศึกษาครั้งนี้ตาแหน่งการยิงประตูที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด คือ ตาแหน่งกองหน้า
เนื่องจากตาแหน่งนี้เป็นผู้เล่นหลักในการทาประตูคู่ต่อสู้ และเป็นตาแหน่งที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ในการยิง
ประตูมากที่สุด สอดคล้องกับ (ประโยค สุทธิสง่า, 2542) ว่า “ตาแหน่งกองหน้านั้นจะเป็นเป็นการยิง
ประตูในระยะที่ใกล้ประตู มีโอกาสยิงประตูได้บ่อยและมีโอกาสยิงประตูได้มากที่สุด” สอดคล้องกับ FI
(FIFA, 2010 )การแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ประเทศแอฟริกาใต้ ได้รายงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการทาประตู ว่า “ตาแหน่งกองหน้าเป็นตาแหน่งที่ทาประตูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.10
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ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู คือ ทีมที่ประสบ
ความสาเร็จใช้กองกลางส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู จานวน 15 ครั้ง จากการได้ประตูจานวน
ทั้งหมด 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.69 ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้ตาแหน่งกองหลังส่งบอลให้ผู้
เล่นทีมเดียวกันทาประตู จานวน 4 ครั้ง จากการได้ประตูทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.14
ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู คือ ตาแหน่ง
กองกลาง ทีมที่ประสบความสาเร็จใช้กองกลางส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู จานวน 72 ครั้ง
จากการทาประตูทั้งหมด จานวน 143 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.35 ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้
ตาแหน่งกองหน้ากับกองกลางส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู จานวน 27 ครั้ง จากการทาประตู
ทั้งหมด จานวน 78 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.62
ตาแหน่งกองกลาง คือ ผู้เล่นในแดนกลางของทีม เป็นตัวเชื่อมเกมระหว่างผู้เล่นกองหน้ากอง
หลัง มีทักษะในการครอบครองบอลที่ดี มีความสามารถเฉพาะตัวสูง เป็นผู้ที่คอยบัญชาเกมการเล่น
ของทีม โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเลี้ยงบอล การจ่ายบอลที่แน่นอน เพื่อสร้างการเล่นหรือ
รูปแบบการทาประตูที่หลากหลาย เห็นได้จากผลการวิจัยครั้งนี้ทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จใช้ผู้เล่น ตาแหน่งกองกลางส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู คิดเป็นร้อยละ
44.80
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูทไี่ ด้ประตูที่นิยมมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ คือ พื้นที่ภายในเขตประตู ทีมที่ประสบความสาเร็จใช้พื้นที่ภายในเขตประตู จานวน 17
ครั้ง จากการทาประตูทั้งหมด 26 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 65.38 ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้พื้นที่
ภายในเขตประตู พื้นที่ภายในเขตโทษ และพื้นที่นอกเขตโทษ มีจานวนเท่ากัน จานวน 2 ครั้ง จากการ
ทาประตูได้ประตู จานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57
พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูที่นิยมมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ ทีมที่ประสบความสาเร็จใช้ พื้นที่ภายในเขตโทษในการ
ทาประตู จานวน 82 ครั้ง จากการทาประตูทั้งหมด จานวน 143 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.34 ส่วนทีมที่
ไม่ประสบความสาเร็จใช้พื้นที่นอกเขตโทษ ในการทาประตู จานวน 36 ครั้ง จากการทาประตูทั้งหมด
จานวน 78 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.15 สอดคล้องกับ (นิพิฐพนธ์ มาลาหอม, 2554) ที่กล่าวว่า พื้นที่ที่
ใช้ในการยิงประตูฟุตบอลที่มีผลสัมฤทธิ์มากที่สุด คือ พื้นที่บริเวณกรอบ 18 หลา และสอดคล้องกับ
ตาราต่างประเทศ (Luxbacher. J, 1999) กล่าวว่า “พื้นที่นี้เป็นพื้นที่มีมุมการยิงที่กว้างมาก สามารถ
เลือกยิงประตูได้หลายรูปแบบ”
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตูมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จ
กับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ ทีมที่ประสบความสาเร็จใช้พื้นที่ภายในเขต
โทษ ในการส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู จานวน 11 ครั้ง จากการทาประตูที่ได้
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ประตูทั้งหมด จานวน 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.31 ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้พื้นที่ภายใน
เขตโทษ ในการส่งให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่ได้ประตู จานวน 2 ครั้ง จากการทาประตูที่ได้ประตู
ทั้งหมด จานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.55
พืน้ ที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุดของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ คือ พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ ทีมที่ประสบความสาเร็จใช้
พื้นที่ภายในเขตโทษ ในการส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู จานวน 34 ครั้ง
จากการทาประตูทั้งหมด จานวน 143 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.78 ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้
พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย ในการส่งให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู จานวน 21
ครั้ง จากการทาประตูทั้งหมด จานวน 78 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.92 สอดคล้องกับ (วิทยา เลาหกุล,
2542) กล่าวว่า ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 1994 ร้อยละ 65 ของการทาประตูที่เกิดขึ้นได้มาจากการ
ครอบครองบอลในพื้นที่บริเวณเขตโทษ และบริเวณครอสบอล เนื่องจากในบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่
ที่มีโอกาสในการสร้างรูปแบบการทาประตูได้หลากหลาย แล้วสามารถยิงประตูได้ เห็นได้จากทีมที่
ประสบความสาเร็จใช้พื้นที่ภายในเขตโทษ คิดเป็นร้อยละ 23.78 แต่ในทางตรงกันข้าม ทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวในส่งบอลให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันทาประตูได้ จึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาประตูให้เหมาะสมกับเกมการเล่น โดยมาใช้พื้นที่ในการครอสบอลแทน
เทคนิคในการยิงประตูที่ได้ประตูที่นิยมมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ คือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน ซึ่งทีมที่ประสบความสาเร็จใช้เทคนิคการยิงด้วยข้าง
เท้าด้านใน ในการทาประตู จานวน 13 ครั้ง จากการทาประตูที่ได้ประตูทั้งหมด จานวน 26 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้เทคนิคการยิงหลังเท้าในการทาประตู จานวน 3
ครั้ง จากการทาประตูที่ได้ประตูทั้งหมด จานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86
เทคนิคในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูที่นิยมมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่
ไม่ประสบความสาเร็จ คือ การยิงด้วยหลังเท้า ซึ่งทีมที่ประสบความสาเร็จใช้เทคนิคการยิงหลังเท้าใน
การทาประตู จานวน 59 ครั้ง จากการทาประตูทั้งหมด จานวน 143 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.26 ส่วน
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้เทคนิคการยิงหลังเท้าในการทาประตู จานวน 33 ครั้ง จากการทาประตู
ทั้งหมด จานวน 78 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.31
เทคนิคในการยิงประตูนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะในการทาประตูของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดประสบ
ความสาเร็จมากที่สุดในการทาประตู เห็นได้จากผลการวิจัย พบว่า การยิงด้วยหลังเท้า คิดเป็นร้อยละ
41.62 และการยิงด้วยข้างเท้าด้านใน คิดเป็นร้อยละ 39.81 ซึ่งมีการใช้ใกล้เคียงกัน เพราะการยิงด้วย
เท้าเป็นการยิงที่รุนแรงที่สุดและสามารถควบคุมทิศทางการยิงได้ง่ายกว่าเทคนิคอื่นๆ สอดคล้องกับ
(นิพล โน้นจุ้ย, 2547) พบว่า ลักษณะการยิงประตูโดยการใช้เท้าเป็นการยิงประตูฟุตบอลที่สัมฤทธิ์ผล
มากที่สุด
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แทคติคในการทาประตูที่ได้ประตูที่นิยมมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ คือ การหาพื้นที่ว่าง ซึ่งทีมที่ประสบความสาเร็จใช้แทคติคการหาพื้นที่ว่างในการ
ทาประตู จานวน 10 ครั้ง จากการทาประตูที่ได้ประตูทั้งหมด จานวน 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.40
ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้เทคนิคการหาพื้นที่ว่างในการทาประตู จานวน 3 ครั้ง จากการทา
ประตูที่ได้ประตูทั้งหมด จานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86
แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตูที่นิยมมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่
ไม่ประสบความสาเร็จ คือ การหาพื้นที่ว่าง ซึ่งทีมที่ประสบความสาเร็จใช้แทคติคการหาพื้นที่ว่างใน
การทาประตู จานวน 52 ครั้ง จากการทาประตูทั้งหมด จานวน 143 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 ส่วน
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้เทคนิคการหาพื้นที่ว่างในการทาประตู จานวน 29 ครั้ง จากการทา
ประตูทั้งหมด จานวน 78 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.18
พื้นฐานของโอกาสในการทาประตูได้ มาจากความหลากหลายในการรุก การส่งบอลสั้นและ
บอลยาว รวมถึงการใช้แทคติคการหาพื้นที่ว่างจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์รูปแบบการยิงประตูมากขึ้น
ส่งผลให้ทีมที่ประสบความสาเร็จใช้แทคติคการพื้นที่ว่างในการทาประตู (ชาญวิทย์ ผลชีวิน, 2551)
กล่าวว่า “การเคลื่อนที่ของผู้เล่นในทีมในขณะที่ทีมได้ครอบครองบอล สามารถดัดแปลงหลักการ
สาคัญของการสร้างรูปแบบของการเปิดเกมรุกในพื้นที่ช่องว่างได้อย่างดี” ทาให้มีรูปแบบการทาประตู
ที่หลากหลาย เช่น การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) การส่งลูกทะลุแนวป้องกัน (Through pass) การส่งลูก
จากด้านข้าง (Corssing) การส่งบอลระยะไกล (Long pass) เป็นต้น ล้วนแต่เป็นรูปแบบที่ใช้แทคติค
การหาพื้นที่ว่างทั้งหมดในการสร้างโอกาสในการทาประตู ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จมีการใช้
แทคติคการหาที่ว่าง จานวน 29 ครั้ง ทาให้โอกาสการได้ประตูจึงน้อยกว่าทีมที่ประสบความสาเร็จ
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่ได้ประตูที่นิยมมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ คือ นาทีที่ 16 - 30 ซึ่งทีมที่ประสบความสาเร็จใช้ช่วงเวลานาทีที่ 1 - 15 ในการ
ทาประตู จานวน 6 ครัง้ จากการทาประตูที่ได้ประตูทั้งหมด จานวน 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08
ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้ช่วงเวลานาทีที่ 16 - 30 ในการทาประตู จานวน 3 ครั้ง จากการทา
ประตูที่ได้ประตูทั้งหมด จานวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.86
ช่วงเวลาในการยิงประตูที่เข้ากรอบประตูที่นิยมมากที่สุดของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีม
ที่ไม่ประสบความสาเร็จ คือ นาทีที่ 1 - 15 และนาทีที่ 46 - 60 ซึ่งทีมที่ประสบความสาเร็จใช้
ช่วงเวลานาทีที่ 1 - 15 ในการทาประตู จานวน 25 ครั้ง จากการทาประตูทั้งหมด จานวน 143 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 17.48 ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้ช่วงเวลานาทีที่ 16 - 30 และนาทีที่ 46 - 60
ในการทาประตู จานวน 16 ครั้ง จากการทาประตูทั้งหมด จานวน 78 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.51
ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ในช่วงเวลานาที่ 1 -15 กับ นาทีที่ 46 - 60 เป็นช่วงเวลาที่นิยมมากที่สุด สังเกตได้จากในช่วงเวลา
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นาทีที่ 1 - 15 และ นาทีที่ 46 - 60 เป็นช่วงต้นเกมการแข่งขันทาให้นักกีฬา มีสมาธิในการแข่งขัน
และต้องการทาประตูคู่ต่อสู้มากกว่าช่วงเวลาอื่น ส่วนของทีมที่ประสบความสาเร็จจะมีการใช้
ช่วงเวลานาทีที่ 1 - 15 ในการทาเกมรุกได้ประสบผลสาเร็จมากกว่าทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ เห็นได้
จากผลการวิจัยครั้งนี้ใช้ช่วงเวลานาทีที่ 1 - 15 คิดเป็นร้อยละ 17.48 เป็นช่วงเวลาที่ทาประตูได้มาก
ที่สุด ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้ช่วงเวลานาทีที่ 16 - 30 และ นาทีที่ 46 - 60 ในการทาประตู
มากที่สุด เพราะต้องการทาประตูตีเสมอ ส่งผลให้ทีมที่ไม่ประสบผลสาเร็จต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบและวิธีการเล่นเพื่อสร้างโอกาสในการทาประตูมากขึ้น
ตอนที่ 3 อภิปรายผลการเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตู และการทาประตูที่เข้ากรอบ
ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
จากการเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ พบว่า ไม่มีความแตกต่างของรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ มีรูปแบบการทาประตูที่เหมือนกันคือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) การส่งลูกตัด
หลัง (Cut back) และการเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick) ส่วนรูปแบบการทาประตูที่ไม่เหมือนกันคือ
การเตะจากมุม (Corner kick) การยิงประตูซ้า (Rebound) การเตะโทษโดยตรง (Direct free kick)
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) การเลี้ยงเดี่ยว (Solo) การทุ่ม (Throw-in) การส่งทะลุแนวป้องกัน
(Through pass) การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks) และการส่งบอลระยะไกล (Long pass)
จากการเปรียบเทียบรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับ
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ พบว่า มีความแตกต่างของรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตูอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างจาแนกตามรูปแบบการทาประตูที่เข้ากรอบประตู จานวน
ทั้งหมด 20 รูปแบบ มีรูปแบบการทาประตูจานวน 8 รูปแบบ คือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing)
การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass) การส่งลูกตัดหลัง (Cut back)
การเตะจากมุม (Corner kick) การโต้กลับเร็วในแดนคู่ต่อสู้ (Fast breaks) การเตะโทษโดยตรง
(Direct free kick) และการส่งบอลระยะไกล (Long pass) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
เมื่อพิจารณาทีมที่ประสบความสาเร็จ พบว่า มีรูปแบบการทาประตูที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่มีจานวนการทาประตูที่เข้ากรอบมากกว่าทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
จานวนทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) การส่งลูกชิ่ง (Wall pass) การส่ง

162
ทะลุแนวป้องกัน (Through pass) การยิงระยะไกล (Shooting from long range) การส่งลูกตัดหลัง
(Cut back) และ การเตะจากมุม (Corner kick)
จะเห็นได้ว่าทีมที่ประสบความสาเร็จ มีรูปแบบในการทาประตูที่หลากหลายกว่าทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับการรายงานผลทางเทคนิคของฟีฟ่า (FIFA, 2010 ) ที่ว่า “ในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ได้มีการใช้รูปแบบการทาประตูระหว่างบอลอยู่ในการเล่น (Open plays)
คือ การเล่นลูกจากด้านข้าง (Crossing หรือ Wing play) การเลี้ยงเดี่ยว (Solo) และการยิงประตูซ้า
(Rebound) ส่วนรูปแบบการทาประตูจากการเริ่มเล่นใหม่ (Set plays) คือ การเตะจากมุม (Corner
kick)” แสดงให้เห็นว่า ในการรุกของทีมที่ประสบความสาเร็จที่ใช้รูปแบบการส่งลูกจากด้านข้าง
(Crossing) เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมตลอดมา เพราะการส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) เป็นการ
ฉีกแนวรับของคู่ต่อสู้ ทาให้พื้นที่ของแนวรับเปิดกว้างขึ้น และเกิดช่องว่างของพื้นที่ ส่งผลให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรุกได้หลายรูปแบบ เช่น การส่งทะลุแนวป้องกัน (Through pass) การส่งลูก
ชิ่ง (Wall pass) การยิงระยะไกล (Shooting from long range) การส่งลูกตัดหลัง (Cut back) การ
เลี้ยงเดี่ยว (Solo) เป็นต้น ทาให้ผู้เล่นฝ่ายรุกมีโอกาสที่จะทาประตูได้มาก นอกจากนั้นเมื่อเกิดการยิง
ประตู ฝ่ายรับต้องป้องกันการทาประตูโดยการสกัดกั้น อาจทาให้ลูกบอลกระดอนออกมาหาฝ่ายรุก
หรือออกนอกสนาม ก็จะทาให้เกิดรูปแบบการทาประตูด้วยการยิงประตูซ้า (Rebound) การเตะจาก
มุม (Corner kick) หรือ การทุ่ม (Throw-in)
นอกจากนี้ความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาก็มีส่วนช่วยทาให้เกิดโอกาสในการทาประตู
เพิ่มมากขึ้น เช่น การเลี้ยงเดี่ยว (Solo) สอดคล้องกับนักกีฬาของทีมที่ประสบความสาเร็จ (ทีมชาติ
เยอรมัน กับ ทีมชาติอาร์เจนตินา) เช่น Thomas Mueller, Mario Goetze (เยอรมัน), Lionel
Messi, Gonzalo Higuain (อาร์เจนตินา) ซึ่งมีความสามารถเฉพาะตัวสูง
ส่วนทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ พบว่า มีรูปแบบการทาประตูที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จานวนทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ การส่งบอลระยะไกล (Long pass) และการเตะ
โทษโดยตรง (Direct free kick)
ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จจะสร้างโอกาสในการทาประตูได้น้อยกว่าทีมที่ประสบความสาเร็จ
อาจเป็นเพราะว่า มีรูปแบบการทาประตูที่น้อยกว่า ไม่สามารถทาเกมรุกเข้าไปในพื้นที่อันตรายได้
เพราะถูกฝ่ายตรงข้ามรักษาพื้นทีส่ าคัญในการประตูเอาไว้ได้ สอดคล้องกับ (การกีฬาแห่งประเทศไทย,
2551) ที่กล่าวว่า “บริเวณพื้นที่อันตรายคือพื้นที่ที่ฝ่ายรุกสามารถส่งลูกบอลเพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน
เข้ายิงประตู ฉะนั้นการป้องกันที่ดีจะไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายรุกได้สร้างเกมรุกเป็นอันขาด” จึงทาให้ทีมที่
ไม่ประสบความสาเร็จต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาประตูให้เหมาะสมกับการเล่น เพื่อสร้างโอกาสใน
การทาประตูได้มากขึ้น เช่น การส่งบอลระยะไกล (Long pass) เพราะเป็นการลดแนวป้องกันของผู้
เล่น และลดระยะเวลาการส่งผ่านลูกบอล เพื่อเปิดเกมรุกด้วยความรวดเร็ว ทาให้มีโอกาสในการยิงทา
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ประตูเพิ่มขึ้น และทาให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดการผิดพลาดในการเล่นจนเกิดการทาผิดกติกา (กติกาข้อที่
12 และ 13) สอดคล้องกับ (ประโยค สุทธิสง่า, 2541) ที่กล่าวว่า “การเตะลูกโยนยาวไปหน้าประตู
สร้างโอกาสให้ฝ่ายรุกย่อมมีเหนือกว่าฝ่ายป้องกัน เพราะมีโอกาสได้ประตูสูงกว่า ปกติเมื่อลูกบอลลอย
อยู่ในอากาศ ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีโอกาสที่จะเล่นลูกได้ 50 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน” และจากผลการวิจัยครั้ง
นี้ ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีการใช้รูปแบบการทาประตูโดยการเตะโทษโดยตรง (Direct free
kick) จานวน 12 ครั้ง
ตอนที่ 4 อภิปรายผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
จากการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จ
กับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ พบว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู ตาแหน่งของผู้เล่นที่ส่งบอลให้ผู้
เล่นทีมเดียวกันทาประตู พื้นที่ที่ใช้ทาประตู พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู เทคนิคใน
การยิงประตู แทคติคในการทาประตู และช่วงเวลาในการยิงประตู ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ .05 เนื่องจากรูปแบบการทาประตูที่ได้ประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จมีรูปแบบการทาประตูที่เหมือนกัน คือ การส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) การส่งลูกตัด
หลัง (Cut back) และการเตะ ณ จุดโทษ (Penalty kick) ส่งผลให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่
ได้ประตูไม่แตกต่างกัน เช่น ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู ใช้ตาแหน่งกองหน้าทาประตู ตาแหน่งผู้เล่น
ที่ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู ใช้ตาแหน่งกองกลาง พื้นที่ที่ใช้ทาประตู ใช้พื้นภายในเขตโทษ
พืน้ ที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูคือ พื้นที่ภายในเขตโทษ เทคนิคการยิงประตูคือ การยิง
ด้วยข้างเท้าด้านใน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่ได้ประตูทั้งสองทีมไม่
แตกต่างกัน
จากการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ พบว่า ตาแหน่งของผู้เล่นที่ทาประตู พื้นที่ที่ใช้ทาประตู
พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู และแทคติคที่ใช้ทาประตู มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่เข้ากรอบประตูที่สาคัญมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 ของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ คือ
ตาแหน่งกองหน้าเป็นผู้ยิงประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุด เมื่อพิจารณาเฉพาะทีมที่ประสบ
ความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ พบว่า ทีมที่ประสบความสาเร็จใช้ตาแหน่งกองหน้าและ
กองกลางในการทาประตูมากกว่าทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ แต่ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จใช้
ตาแหน่งกองหลังทาประตู
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ตาแหน่งในการยิงประตูฟุตบอลที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุดจากการศึกษาจากหนังสือตารา
ตาแหน่งกองหน้า เป็นตาแหน่งหลักในการทาเกมรุกคู่ต่อสู้ จึงมีโอกาสในการยิงประตูมากกว่า
ตาแหน่งอื่นๆ และมีหน้าที่เฉพาะในฝึกฝนรูปแบบต่างๆ เพื่อทาการยิงประตูคู่ต่อสู้ในแต่ละเกม
สอดคล้องกับ (FIFA, 2014) กล่าวว่า “ในการทาประตูมากกว่าร้อยละ 50 ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นใน
ตาแหน่งกองหน้าเป็นผู้ทาประตู”
2. พื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่เข้ากรอบประตูมากที่สุด คือ พื้นที่ภายในเขตโทษ จานวน 117 ครั้ง
เมื่อพิจารณาเฉพาะทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ พบว่า ทีมที่ประสบ
ความสาเร็จใช้พื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่นอกเขตโทษ และพื้นที่ภายในเขตประตู มากกว่าทีมที่ไม่
ประสบความสาเร็จ ส่งผลให้ทีมที่ประสบความสาเร็จมีพื้นที่ที่ใช้ทาประตูมีหลายพื้นที่ เช่น พื้นที่ภายใน
เขตประตู พื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่นอกเขตโทษ และจุดโทษ เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
มีการใช้พื้นที่ในการทาประตูแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าทีมที่
ประสบความสาเร็จใช้พื้นที่ภายในเขตโทษ มากกว่าทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ จานวน 47 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 40.18 สอดคล้องกับ (นิพล โน้นจุ้ย, 2547) กล่าวว่า พื้นที่ที่สาคัญที่สุดนั้นคือระยะใน
การยิงประตูที่ใกล้กับประตูมากที่สุดเมื่อระยะยิงใกล้มาก จะมีมุมยิงที่กว้างมากก็จะมีโอกาสในการยิง
ประตูที่สัมฤทธิ์ผลทาให้มีโอกาสมากเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องพยายามพาลูกฟุตบอลไปสู่เขตประตูให้
ได้มากที่สุดเพื่อสร้างโอกาสในการทาประตู
3. พื้นที่ที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตู คือ พื้นที่หน้ากรอบเขต
โทษ จานวน 47 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.27 เมื่อพิจารณาทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ พบว่า พื้นที่ใช้ส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตูที่เข้ากรอบประตูของทีมที่ประสบ
ความสาเร็จในพื้นที่ภายในเขตโทษ พื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ พื้นที่ในการครอสบอลด้านขวา และพื้นที่
ในการสร้างเกมรุกตรงกลางมีจานวนครั้งมากกว่าทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ ส่วนทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จใช้พื้นที่ในการครอสบอลด้านซ้าย และพื้นที่ในแดนรับมากกว่าทีมที่ประสบความสาเร็จ
เห็นได้จากในพื้นที่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษและพื้นที่บริเวณภายในเขตโทษ เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้าง
โอกาสในการทาประตูมากที่สุด เพราะในพื้นที่ดังกล่าว มีมุมเปิดกว้างในการมองเห็นตาแหน่งการยืน
ของผู้รักษาประตู ผู้เล่นฝ่ายรับ และเป็นพื้นที่ที่มีระยะใกล้กับประตู เพราะฉะนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมในส่งบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทาประตู สอดคล้องกับ (Grant, 1999) ในการแข่งขันฟุตบอล
โลก 1998 ประเทศฝรั่งเศส ทีมที่ประสบความสาเร็จมีการส่งบอลที่ดีในพื้นที่กรอบเขตโทษและนอก
กรอบเขตโทษ
4. แทคติคในการทาประตูที่เข้ากรอบประตู แทคติคที่มีการใช้มากที่สุดในการทาประตู ได้แก่
การหาพื้นที่ว่าง จานวน 81 ครั้ง เมื่อพิจารณาเฉพาะทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
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ความสาเร็จ พบว่า ทีมที่ประสบความสาเร็จใช้แทคติคการหาพื้นที่ว่าง การส่งผ่านบอลยาว การตั้งเตะ
ลูก การส่งแล้วเคลื่อนที่ และการเล่นด้านกว้างมากกว่าทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
(สุรพล คงลาภ, 2547) แปลความหมายของคาว่า “to find space” ไว้ว่า “เป็นการวิ่ง
โดยไม่มีบอล เพื่อไปหาพื้นที่ว่างที่จะรับบอล หรืออีกคาหนึ่งว่าที่ “checking run (n.)” การวิ่งหา
ที่ว่าง หรือวิ่งไปเพื่อรับบอล แม้บางครั้งเพื่อนร่วมทีมจะไม่ส่งบอลให้ แต่ก็เป็นการดึงกองหลังให้มา
ประกบในลักษณะเป็นตัวหลอก” แสดงให้เห็นแทคติคนี้ก็มีความสาคัญในการทาประตู สอดคล้องกับ
ผลการวิจัย พบว่าทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก
2014 มีแทคติคการหาพื้นที่ว่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะทีมที่ประสบ
ความสาเร็จใช้แทคติคการหาพื้นที่ว่างมากว่าทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จในการเข้าทาประตู จานวน
23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.39 (ชาญวิทย์ ผลชีวิน, 2558) เพื่อทาให้พื้นที่แนวรับของคู่ต่อสู้เปิดกว้าง
สร้างพื้นที่ว่างในการจ่ายบอลทะลุทะลวงขึ้น และหาพื้นที่ในการรับบอล เพื่อที่จะเล่นต่อไปหรือเข้าทา
ประตูของคู่ต่อสู้
ในการทาประตูมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งการนาไปใช้ขึ้นอยู่กับโค้ชและนักกีฬาที่จะเลือก
นาไปใช้ให้เหมาะสมกับทีมและสถานการณ์ในการแข่งขัน โดยคานึงถึงศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของผู้
เล่น เช่น ทักษะ สมรรถภาพทางกาย เทคนิค แทคติค และการเล่นของคู่ต่อสู้ เป็นต้น นอกจากนั้นทีม
ยังต้องอาศัยจังหวะและโอกาสในการทาประตูที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น รูปแบบการทาประตูจาก
ด้านข้าง (Crossing) ถ้าผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ มีทักษะการเล่นขั้นสูง จึงไม่เป็นการยากที่จะใช้
รูปแบบนี้ในการทาประตู แต่สาหรับทีมอื่น ๆ ก็สามารถที่จะนารูปแบบนี้ประยุกต์ใช้ได้ถึงแม้ว่า
ความสามารถจะไม่เทียบเท่าทีมระดับโลกก็ตาม การใช้รูปแบบการทาประตูจากด้านข้างนั้น ขึ้นอยู่
กับโอกาสของผู้เล่นที่จะทาการครอส พื้นที่ว่างระหว่างผู้เล่นกองหลังและผู้รักษาประตูของฝ่ายรับ
พื้นทีท่ ี่ส่งบอล ความแม่นยาในการใช้ครอส ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมทีมในการรับและส่งบอล และ
การป้องกันของฝ่ายรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในสนามแข่งขัน
การเลือกใช้รูปแบบการทาประตูนั้น สามารถนามาใช้ได้ทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของคู่ต่อสู้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะแข่งขัน การเล่นลูกกับพื้น เช่น การเลี้ยงเดี่ยว (Solo) การ
ส่งลูกชิ่ง (Wall pass) การส่งลูกชิ่งสองครั้ง (Double pass) และการส่งทะลุแนวป้องกัน (Through
pass) จะมีความเหมาะสมกับนักกีฬาฟุตบอลของไทยมากกว่ารูปแบบอื่น ๆ เพราะสรีระทางร่างกาย
สมรรถภาพทางกายในด้านความเร็ว ความคล่องตัว ความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วใน
ระยะทางสั้น ๆ (ความเร็วต้น) จึงส่งผลให้มีโอกาสในการทาประตูได้มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. รูปแบบการทาประตูฟุตบอลของการวิจัยนี้ เป็นรูปแบบการทาประตูของทีมฟุตบอลระดับ
โลก ผู้ฝึกสอนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬาฟุตบอล
ในระดับยุวชน เยาวชน ประชาชน และระดับอาชีพได้
2. จากการศึกษาครั้งนี้ พบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาประตูที่น่าสนใจหลายปัจจัย ผู้ฝึกสอน
และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาปัจจัยต่าง ๆ ไปวางแผนและออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทีม
ของตนเองเพื่อการแข่งขันได้
3. ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาได้ทราบถึงความแตกต่างของรูปแบบของการทาประตูและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการทาประตูของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ เป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์เกมการแข่งขันของตนเองและคู่ต่อสู้ เพื่อนาไปพัฒนาทีมฟุตบอลของตนเอง
4. ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาสามารถนารูปแบบการทาประตูไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อปรับรูปแบบ
การฝึกการป้องกันการทาประตู เช่น วิธีการป้องกันการส่งลูกจากด้านข้าง (Crossing) ที่เป็นรูปแบบ
การทาประตูที่นิยมมากที่สุด
5. ผู้ฝึกสอนสามารถออกแบบการฝึกซ้อมทั้งด้านเกมรุกและเกมรับที่เน้นการใช้พื้นที่ภายใน
เขตโทษ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีผลต่อการส่งบอลเพื่อทาประตูและเป็นพื้นที่ที่ใช้ทาประตูที่สาคัญที่สุด
6. นักกีฬาสามารถพัฒนาการยิงด้วยหลังเท้า และการยิงด้วยข้างเท้าด้านใน เพราะเป็น
เทคนิคการยิงประตูที่ประสบความสาเร็จมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในรูปแบบการป้องกันประตูในการแข่งขันฟุตบอล เพื่อให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการทาการศึกษาวิจัยถึงเทคนิค หรือแทคติคเฉพาะตาแหน่ง ของผู้เล่นในแต่ละ
ตาแหน่งในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
3. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงระบบการเล่นของทีมที่ประสบความสาเร็จกับทีมที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ ในการแข่งขันฟุตบอล
4. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงรูปแบบการทาประตูของทีมฟุตบอลในประเทศไทย เช่น การ
แข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีก
.
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รูปแบบการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Focus X2 Version 1.5

รูปแสดงเทมเพลทที่สร้างขึ้นมาเพื่อการวิเคราะห์เกมการแข่งขันฟุตบอล

รูปแสดงหน้าจอโปรแกรม Focus X2 Version 1.5 ที่ใช้ในการวิเคราะห์เกมการแข่งขันฟุตบอล
โปรแกรม Focus X2 Version 1.5 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่ใช้การวิเคราะห์เกม
การแข่งขัน ด้วยการสร้างข้อมูลทางสถิติที่มีความแม่นยา ด้วยการสังเกตอย่างเป็นระบบ ด้วยการ
แสดงผลวิดีโอพร้อมการบันทึกข้อมูล ซึ่งช่วยทาให้ข้อมูลที่รวบรวมมีคุณค่า เนื่องจากโค้ชและผู้ฝึกสอน
สามารถเห็นบริบทของเหตุการณ์สาคัญ ๆ ในการแข่งขันเกิดขึ้นได้
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คุณสมบัติของโปรแกรม Focus X2 Version 1.5
1. เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบการวิเคราะห์เกมการแข่งขันสามารถใช้งานได้ง่าย สามารถ
สร้างชุดจาพวก (Category) ที่ใช้สาหรับการบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ ทางสมรรถนะทาง
กีฬาได้อย่างรวดเร็ว
2. ทางานร่วมกับวิดีโอ ทาให้สามารถบันทึกข้อมูลที่สนใจจากเหตุการณ์ในการแข่งขันได้
3. สามารถทบทวนการแข่งขันด้วยการเลือกเฉพาะเหตุการณ์ หรือข้อมูลที่สนใจ จอแสดง
วิดีโอจะแสดงตาแหน่งที่เกิดเหตุการณ์นั้นทันที
4. สามารถเรียงและกรองเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อเน้นการวิเคราะห์เฉพาะด้านของการแข่งขัน
ได้ เช่น เฉพาะตัวนักกีฬา เฉพาะทีม เฉพาะเทคนิค ฯลฯ
5. เมื่อทาการวิเคราะห์เสร็จแล้วโปรแกรมจะทาการบันทึกอัตโนมัติและสามารถโอนถ่าย
ข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติในลาดับต่อไปได้
6. สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ป้อนกลับให้นักกีฬาได้ทันที

ภาคผนวก ข
ตารางจัดลาดับผลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA) Overall Ranking (FIFA World Cup 2014)

175

ตารางจัดลาดับผลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA) Overall Ranking (FIFA World Cup 2014)
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้จัดลาดับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ณ
ประเทศบราซิล จานวน 32 ทีม ตามผลการแข่งขัน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ประเทศ
เยอรมัน (Germany)
อาร์เจนตินา (Argentina)
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
บราซิล (Brazil)
โคลัมเบีย (Colombia)
เบลเยีย่ ม (Belgium)
ฝรั่งเศส (France)
คอสตาริกา (Costa Rica)
ชิลี (Chile)
เม็กซิโก (Mexico)
สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
อุรุกวัย (Uruguay)
กรีซ (Greece)
แอลจีเรีย (Algeria)
สหรัฐอเมริกา (USA)
ไนจีเรีย (Nigeria)
เอกวาดอร์ (Ecuador)
โปรตุเกส (Portugal)
โครเอเชีย (Croatia)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)
ไอวอรีโคสต์ (Côte d’Ivoire)
อิตาลี (Italy)
สเปน (Spain)
รัสเซีย (Russia)
กานา (Ghana)
อังกฤษ (England)
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ลาดับที่
27
28
29
30
31
32

ประเทศ
เกาหลีใต้ (Korea Republic)
อิหร่าน (Iran)
ญี่ปุ่น (Japan)
ออสเตรเลีย (Australia)
ฮอนดูรสั (Honduras)
แคเมอรูน (Cameroon)
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ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ณ ประเทศบราซิล
ของทีมที่ประสบความสาเร็จ และทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ทีมที่ประสบความสาเร็จ
อันดับที่ 1
ทีมชาติเยอรมัน
รอบ
เกมการแข่งขัน
รอบแรก : 32 ทีม
เยอรมัน กับ โปรตุเกส
เยอรมัน กับ กานา
สหรัฐอเมริกา กับ เยอรมัน
รอบสอง : 16 ทีม
เยอรมัน กับ แอลจีเรีย
รอบก่อนรองชนะเลิศ : 8 ทีม ฝรั่งเศส กับ เยอรมัน
รอบรองชนะเลิศ
บราซิล กับ เยอรมัน
รอบชิงชนะเลิศ
เยอรมัน กับ อาร์เจนตินา
ทีมชาติอาร์เจนตินา
รอบ
เกมการแข่งขัน
รอบแรก : 32 ทีม
อาร์เจนตินา กับ บอสเนียและ
เฮอร์เซโกวีนา
อาร์เจนตินา กับ อิหร่าน
ไนจีเรีย กับ อาร์เจนตินา
รอบสอง : 16 ทีม
อาร์เจนตินา กับ
สวิตเซอร์แลนด์
รอบก่อนรองชนะเลิศ : 8 อาร์เจนตินา กับ เบลเยียม
ทีม
รอบรองชนะเลิศ
เนเธอร์แลนด์ กับ อาร์เจนตินา
รอบชิงชนะเลิศ
เยอรมัน กับ อาร์เจนตินา

วันที่
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.2014
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.2014
วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.2014

อันดับที่ 2

วันที่
วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.
2014
วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2014
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.2014
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.2014
วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.
2014
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ทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ
1. ทีมชาติแคเมอรูน
รอบ
เกมการแข่งขัน
รอบแรก : 32 ทีม
เม็กซิโก กับ แคเมอรูน
แคเมอรูน กับ โครเอเชีย
แคเมอรูน กับ บราซิล

วันที่
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันพุธที่ 18 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2014

2. ทีมชาติฮอนดูรัส
รอบ
เกมการแข่งขัน
รอบแรก : 32 ทีม ฝรั่งเศส กับ ฮอนดูรัส
ฮอนดูรัส กับ เอกวาดอร์
ฮอนดูรัส กับ สวิตเซอร์แลนด์

วันที่
วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันพุธที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2014

3. ทีมชาติออสเตรเลีย
รอบ
เกมการแข่งขัน
รอบแรก : 32 ทีม ชิลี กับ ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย กับ เนเธอร์แลนด์
ออสเตรเลีย กับ สเปน

วันที่
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันพุธที่ 18 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2014

4. ทีมชาติญี่ปุ่น
รอบ
เกมการแข่งขัน
รอบแรก : 32 ทีม
ไอวอรีโคสต์ กับ ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น กับ กรีซ
ญี่ปุ่น กับ โคลัมเบีย

วันที่
วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2014
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.2014
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

ชื่อ นางสาวแพรว สีหมากสุก
วัน เดือน ปีเกิด 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514
วุฒิการศึกษา
พ.ศ.2556 ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2537 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2535 ส าเร็ จการศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญาประกาศนี ยบั ตรวิชาการศึก ษาขั้ นสู ง (พลศึ กษา)
วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
พ.ศ.2533 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการทางาน
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน หัวหน้าหมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
พ.ศ.2537-2553 ครูหมวดพลานามัยและคุณภาพชีวิต โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ประวัติทางด้านกีฬา
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ผู้ประเมินผู้ตัดสิน สมาคมฟุตบอล แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2548-2556 ผู้ตัดสินฟุตบอลหญิงนานาชาติ (FIFA)
พ.ศ.2547-2548 ผู้ตัดสินฟุตบอลหญิง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2541-2546 นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
พ.ศ.2544 นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 21 ณ ประเทศมาเลเซีย (เหรียญเงิน)
พ.ศ.2540 นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมทหารอากาศ
พ.ศ.2536-2537 นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2533-2534 นักกีฬาฟุตบอลหญิง และนักบาสเกตบอลหญิง วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
พ.ศ.2532 นักกีฬาทุ่มน้าหนักหญิง ตัวแทนจังหวัดปทุมธานี (เหรียญทองแดง)

