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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 กีฬาฟุตบอล (Football หรือ Soccer)  นั้นกําเนิดขึน้ครั้งแรกที่ไหนไมมีใครทราบ  แตจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรกลาววา  การเตะลูกบอลเกิดขึ้นในงานการแขงขันและงานฉลองอื่นๆ  
ซ่ึงพบในประเทศที่มีวัฒนธรรมตางๆกัน  เชน 
 ในสมัยกรีกโบราณ  ไดเลนกีฬาประเภทหนึ่งคลายฟุตบอลปจจุบัน  เรียกวา  “เอพปสไกย
รอส”(Episkiyros) 
 ในสมัยบาบีโลเนียและสมยัอียิปตโบราณ  ฟุตบอลทํามาจากหนังสัตว  เย็บสลับไปสลับ
มาแลวหุมขางนอกดวยฟางหรือผม 
 ในประเทศจีน  เมื่อกอนคริสตกาล 3000 ป  ไดเลนกีฬาชนิดหนึง่ที่คลายกีฬาฟตุบอล  
เรียกวา  “ทีซูซุ” (Tsu chu) 
 ในประเทศญีปุ่น  กอนตนศตวรรษที่ 14  ไดเลนกฬีาชนดิหนึ่งที่คลายกีฬาฟุตบอล  เรียกวา  
“เคมาริ”  หรือ  “เคอรนารท” (Kemari  หรือ  Kernart) 
 ในประเทศฝรัง่เศสสมัยกลาง  ไดเลนกฬีาคลายฟุตบอลเชนกัน  เรียกวา  “คาลซิโอ” 
(Calcio) 
 ในสมัยโรมัน  เร่ิมเลนฟุตบอลที่มีลมขางใน  โดยพวกเขาไดนําเอากระเพาะปสสาวะของวัว
ที่เพิ่งตายใหมๆ แลวหุมดวยขน  เกมทีใ่ชกระเพาะปสสาวะของวัว (Ox’s  Ladder) มาเลนนี้  ไดถูก
เรียกวา  “ฮารปาสตัม” (Harpastum)  บางตําราเรียกวา  “Harpastrum”  หรือ  “Harpaston”  ก็มี  ซ่ึง
ชาวโรมันพวกนี้ไดเอาแบบมาจากชาวกรีกโบราณ 
 เร่ืองนี้  เมื่อ 900 กวาปมาแลว  ดินแดนบางสวนของประเทศอังกฤษไดตกอยูในความ
ปกครองของพวกทหารโรมัน  ซ่ึงไดยกทัพมาตีหมูเกาะอังกฤษตอนใตในตนศตวรรษที่ 11  และได
ปกครองอังกฤษเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 1589  ขณะที่อยูในประเทศอังกฤษนั้น  ทหารโรมันไดเลนเกม
ชนิดหนึ่ง  ซ่ึงแบงผูเลนออกเปนสองทีมๆละเทาๆกัน  โดยพยายามจะตอสูกันดวยลูกบอลเปาลม
เหนือเสนทีก่ําหนดเสนหนึ่งบนพื้นดนิไปยงัแดนของฝายตรงขาม  เกมนี้เรียกวา  “ฮารปาสตัม” 
(Harpastum)   
 คร้ังแรกๆเกมนี้จะเลนเฉพาะคนที่อยูในวยัฉกรรจเทานัน้  ซ่ึงเปนการเลนที่รุนแรงปาเถ่ือน
และโหดราย  ซ่ึงเลนกันทั่วทั้งเมืองหรือทั้งหมูบาน  เปาหมายในการเลนคือพยายามพาลูกบอลลูก
หนึ่งจากตําบลหนึ่งไปยังอีกตําบลหนึ่งโดยถูกตองตามกติกา  ซ่ึงกติกาไดกอความยุงยากมาก  ทําให
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ถูกตําหนิและถูกหามโดยกษัตริยองคที่ 7  ในระหวาง พ.ศ. 1743 และ พ.ศ. 2193  แตกระนัน้ก็ยงัคง
มีการแขงขันอยูและเกมนีไ้ดเลนฉลองในวนัโชรป  ทิวสเดย (Shrove  Tuesday)  ที่ Alnwick ทาง
ตอนเหนือของประเทศและที่อ่ืนๆ แตการเลนฟุตบอลเหมือนกับกฬีาทีเ่ลนเปนทีมบางชนิดที่ตองใช
กติกา  แตแพรหลายมากตามโรงเรียนทั่วไป 
 ชวงนั้นในโรงเรียนเปนทีย่อมรับกันวา  ฟตุบอลเปนการสันทนาการทางดานรางกาย  หลัง
ศตวรรษที่ 18 และหลังจากนั้นก็กลายเปนการทรงจําวาเปนกีฬาทีน่ยิมที่สุดของอังกฤษ แตละ
โรงเรียนไดพฒันาการแขงขนัดวยการกาํหนดกตกิา  ขนาดประตู  จํานวนของทีม   ฯลฯ  

สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการเลนฟุตบอลในสมัยรัชกาลที่  5  เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่  5 
(พ.ศ. 2458)  ไดสงพระราชโอรสและขาราชบริพาร  ไปศึกษาเลาเรียนยังประเทศอังกฤษ  จึงไดนํา
กีฬานีเ้ขามาเลนในเมืองไทย  ผูริเร่ิมนํากีฬาฟุตบอลเขามาเลนในประเทศไทยคนแรกคือ  เจาพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี  เนื่องจากฟุตบอลนี้เปนเกมที่นิยมกันเฉพาะในประเทศหนาว  คร้ังแรกเมื่อนําเขา
มาเลนในประเทศไทยนัน้  ไดมีเสียงวพิากษวิจารณกนัตางๆนานา  บางก็วาไมเหมาะสมกับประเทศ
รอนบาง  เปนเกมที่กอใหเกิดความววิาทบาดหมางกนัระหวางผูเลนและผูดูบาง  นอกจากนีย้ังเกดิ
อันตรายอาจทาํใหผูเลนถึงกบัฟกช้ําดําเขยีว  แขงขาหัก  บางทีอาจถึงตายได  ซ่ึงขอวจิารณเหลานีฟ้ง
ดูเผินๆก็อาจมขีึ้นได  ไมวากีฬาประเภทใดทั้งสิ้น  โดยที่ผูเลนนั้นเลนโดยขาดความระมัดระวังและ
ไมรูจักหนาที่  ไมรูจักประสานงานใหสอดคลองกัน 

ตอมาขอกลาวหานี้ไดคอยๆหมดไป  เมื่อไดนําฟุตบอลเขามาเลนในประเทศไทยไดไมนาน
นักก็ไดปลูกคานิยมใหเกดิขึน้กับผูเลนและผูดูไดกวางขวางยิ่งขึ้นทกุท ี ในขั้นแรกก็เพียงแตโรงเรียน
กอน  คร้ันตอไปก็ลุกลามไปยังสโมสรกีฬาและออกไปยังตางจังหวดัหรือชนบทอยางรวดเร็ว  และ
เปนที่นิยมกันทั่วๆไป (ประโยค  สุทธิสงา, 2528)  

สําหรับกีฬาฟตุบอลนั้นองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในการแขงขนั  คือ  ความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ  โดยเฉพาะกลามเนื้อของขา  เนื่องจากกฬีาฟุตบอลนั้นเปนกฬีาที่ใชขาเปนสวนใหญ  
ไมวาจะเปนการวิ่ง  กระโดด  และการเตะบอล  ลวนใชกําลังจากขาทั้งสิ้น  ดงันั้นความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขาจงึเปนสิ่งที่นักกีฬาฟุตบอลนัน้ไมสามารถขาดไปได 

ความแข็งแรงของกลามเนื้อขานั้นเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถชวยใหการยิงประตูนัน้มคีวาม
แมนยําเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากการเตะหรือการยิงประตนูัน้  นกักฬีาจะตองมีการควบคุมลูกบอลที่ดี  
เพื่อใหการเตะนั้นมีความแมนยํา ซ่ึงหากกลามเนื้อขามีความแข็งแรงแลวก็นาจะสามารถชวยควบคุม
ลูกบอลในการเตะไดดียิ่งขึ้น 

ในกฬีาฟุตบอลนั้น  ความแมนยําเปนสิ่งที่จําเปนอยางมากตอการใชทกัษะตางๆ  ไมวาจะ
เปนการสง  การโหมง  และการยิงประตู  เปนตน  โดยเฉพาะในการยงิประตูนั้นถานักกฬีาสามารถ
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ยิงประตูไดอยางแมนยําก็จะทําใหสามารถทําคะแนนไดมาก  นั่นก็คอืมีโอกาสที่จะชนะเลิศในเกม
การแขงขันนัน่เอง  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลของการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขาที่มีตอความแมนยําในการยงิ
ประตู ณ จดุเตะโทษ  ภายหลังการฝก 6 สัปดาหของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแมนยําในการยิงประตู ณ จดุเตะโทษ  กอนและหลังการฝก 6 
สัปดาหของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา  ภายหลังการฝก 6 สัปดาห
ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. หลังการฝก 6 สัปดาห กลุมทดลองและกลุมควบคุมมคีวามแมนยําในการยิงประต ูณ จุด
เตะโทษ  นัน้เพิ่มมากขึ้น 
 2. หลังการฝก 6 สัปดาห กลุมทดลองมีความแมนยําในการยิงประตู ณ จดุเตะโทษ  มากกวา
กลุมควบคุม 
 3. หลังการฝก 6 สัปดาห กลุมทดลองและกลุมควบคมุมีความแข็งแรงของกลามเนือ้ขาเพิ่ม
มากขึ้น  
 4. หลังการฝก 6 สัปดาห กลุมทดลองมีความแข็งแรงของกลามเนื้อขามากกวากลุมควบคุม 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ขอบเขตเนื้อหา 

ศึกษาผลการฝกความแข็งแรงของกลามเนือ้ขาที่มีตอความแมนยําในการยิงประตู ณ จุดเตะ
โทษ  โดยทําการฝกตามโปรแกรมการฝกเปนระยะเวลา 6 สัปดาหเทานั้น   
 
กลุมตัวอยาง 

นักกฬีาฟุตบอลชายอายุ 10-12 ป  โรงเรียนบานบอหิน  จงัหวัดเชียงใหม  จํานวน  30  คน 
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ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ชวยพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อขาที่ใชในการยิงประตูของนกักีฬาฟุตบอล 
2. ไดโปรแกรมสําหรับการฝกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อขาสําหรับนักกฬีา    

ฟุตบอล อีกวิธีหนึ่ง 
3. เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาโปรแกรมการฝกนักกฬีาฟุตบอลในโอกาสตอไป 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ฟุตบอล (Football)  หมายถึง  กฬีาที่ใชเทาเลน (ยกเวนผูรักษาประตูที่สามารถเลนในเขต
โทษของตนเอง) มีผูเลนขางละ 11 คน เปนกีฬาทีต่องอาศัยความสามารถทางดานของสมรรถภาพ
ทางกาย  โดยทําการแขงขันในเวลา 90 นาที  ทีมใดทําประตูไดมากกวาจะเปนผูชนะการแขงขัน 
 นักกีฬาฟตุบอล (Football  Player)  หมายถึง  นักกฬีาฟุตบอลของโรงเรียนบานบอหิน
จังหวดัเชยีงใหม 
 ความแขง็แรงของกลามเนื้อ (Muscle  Strength)  หมายถึง  ความสามารถของกลามเนื้อที่
จะออกแรงใหมากที่สุดในการหดตัวคร้ังหนึ่ง  วัดโดยเครื่องวัดแรงเหยยีดขา (Leg  Dynamometer) 
มีหนวยเปนกโิลกรัม  

ความแมนยาํ (Accuracy)  หมายถึง  ความสามารถในการบังคับสิ่งหนึ่งสิ่งใด  หรือกระทํา
ใหวตัถุเคลื่อนที่ไปยังจดุหมายหรือเปาหมายที่ตองการไดอยางถูกทิศทางและถูกตอง  

กลุมทดลอง  หมายถึง  กลุมนักกฬีาฟุตบอลที่ฝกตามโปรแกรมการฝกเพิ่มความแข็งแรง
ของกลามเนื้อขารวมกับทักษะ 

กลุมควบคุม  หมายถึง  กลุมนักกฬีาฟุตบอลที่ฝกทักษะเพียงอยางเดียว 
 


