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Abstract 
       
Code of project  :  LEARN-02/2561 
Project name             :  Physical Education Activities Based on the Simpsons and 

Harrow Concepts Affecting the Development of Practical Skills 
of  Students    of  Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin   

Researcher name       :  Dr.Sombut ketsom  and Asst. Vitaya Pasukree    

     
The purposes of this study were to study the effect of physical education 

activities based on the Simpsons and Harrow concepts affecting the development of 
practical skills of students of Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The 
sample in this study as selected by purposive sampling were 25 students of Japanese 
language subjects who were enrolled in first semester of academic year 2018   

The instruments used in this study were : 1) the skill ability assessment form 
and 2) the lesson plan for organizing physical education learning activities based on 
the Simpsons and Harrow concepts.  All collected data were analyzed with descriptive 
and inferential statistics (i.e., mean, standard deviation, t-test and one-way-Anova )  

The research found that, after learning through the lesson plan for organizing 
physical education learning activities based on the Simpsons and Harrow concepts. 
The students have higher development of practical skills badminton than before 
learning with statistically significant leval at .05. no statistically significant leval 
difference between sex, GPA, location of the graduating school, Which is different 
from the education system (Non-formal education) that affect practical skills 
 

Keyword : Physical Education Activities, Practical Skills of  Students 
 

 

E-mail Address          :    Sombut.ket@rmutr.ac.th 

Period of project       :    October 2017 – September 2018 



ง 
 

สารบัญ 
 

      หน
า 

กิตติกรรมประกาศ          ก 
บทคัดย�อภาษาไทย          ข 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ          ค 
สารบัญ          ง 
สารบัญตาราง          ฉ 
สารบัญภาพ          ช 
  
บทท่ี 1  บทนํา 1 

  1. ความเป"นมาและความสําคัญของป'ญหา 1 
  2. วัตถุประสงค,การวิจัย 2 
  3. คําถามวิจัย 2 
  4. กรอบแนวคิดการวิจัย 2 
  5. ขอบเขตการวิจัย 3 
  6. นิยามศัพท, 3 
  7. ประโยชน,ท่ีคาดว�าจะได6รับ 3 
    

บทท่ี 2  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข
อง 4 
  1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน6นการพัฒนาด6านทักษะพิสัย 4 
  2. การฝ:กทักษะกีฬาแบดมินตัน 9 
  3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข6อง 47 
    

บทท่ี 3  ระเบียบวิธีการวิจัย 50 
  1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 50 
  2. การสร6างเครื่องมือท่ีใช6ในการวิจัย 50 
  3. การเก็บรวบรวมข6อมูล 54 
  4. การวิเคราะห,ข6อมูล 54 
    



จ 
 

สารบัญ (ต$อ) 

   หน
า 

บทท่ี 4  ผลการวิจัยและผลการวิเคราะห* 55 
  1. สถานภาพท่ัวไปของนักศึกษา 55 
  2. ความสามารถในทักษะปฏิบัติ 56 
    

บทท่ี 5  สรุปผล อภิปรายผลและข
อเสนอแนะ 65 
  1. สรุปผลการวิจัย 65 
  2. อภิปรายผล 66 
  3. ข6อเสนอแนะ 71 
    

บรรณานุกรม 72 
    

ภาคผนวก ก ผู6เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 76 
ภาคผนวก ข แบบวัดความสามารถทักษะปฏิบัติกีฬาแบดมินตัน 78 
ภาคผนวก ค แผนกิจกรรมการเรียนรู6ตามแนวคิดของซิมพ,สันและแฮร,โรว, 81 
   
ประวัติผู
วิจัย 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

สารบัญตาราง 
  หน
า 

ตารางท่ี    

1  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู6พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ,ซันและแฮร,โรว, 51 

2  แสดงโครงสร6างแผนการจัดการเรียนรู6ทักษะปฏิบัติกีฬาแบดมินตัน 53 

3  สรุปวิธีการดําเนินกิจกรรมและเก็บรวบรวมข6อมูล 54 

4  สถานภาพท่ัวไปของนักศึกษา (อ6างอิงจากฐานข6อมูลงานทะเบียน) 55 
5  คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาก�อนและหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู6พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ,สันและแฮร,โรว, 57 
6  ผลการวิเคราะห,คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาก�อน

และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู6พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ,ซัน และ
แฮร,โรว, 59 

7 
 

ผลการวิเคราะห,คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู6พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ,ซัน และแฮร,โรว, 
แยกตามเพศ 

 
 
60 

8. 
 

ผลการวิเคราะห,คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู6พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ,ซัน และแฮร,โรว, 
แยกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

 
 
61 

9 
 

ผลการวิเคราะห,คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู6พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ,ซัน และแฮร,โรว, 
แยกตามระบบการศึกษา 

 
 

61 
10 

 
ผลการวิเคราะห,คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู6พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ,ซัน และแฮร,โรว, 
แยกตามท่ีตั้งสถานศึกษา 

 
 

62 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

สารบัญภาพ 

  หน
า 

ภาพท่ี    

1  กรอบแนวคิดการวิจัย 2 
2  แสดงการจับไม6แบดมินตันหน6ามือและหลังมือ 10 
3  แสดงการตักลูกขนไก�จากพ้ืนทางด�านข�าง 12 
4  แสดงตําแหน�งของมือและแร็กเกตขณะลูกขนไก�กระทบแร็กเกตในการส�งลูก 15 
5  แสดงการจับลูกขนไก�แบบทํามือเป$นรูปถ�วย 16 
6  แสดงการจับลูกขนไก�แบบปากคีบ 16 
7  แสดงการส�งลูกด�านหน�ามือ 17 
8  แสดงการส�งลูกด�านหลังมือ 18 
9  แสดงจังหวะการตีลูกโด�งหน�ามือเหนือศีรษะ 20 
10  แสดงการตีลูกหยอดด�านหน�ามือหน�าตาข�าย 21 
11  แสดงการตีลูกหยอดด�านหลังมือหน�าตาข�าย 22 
12  แสดงการล�นลูกงัดหลังมือในการเล�นประเภทคู�ผสม 24 
13  แสดงการตีลูกดาดด�านหลังมือในการเล�นประเภทคู�ชาย 26 
14  แสดงการตบอ�อมศีรษะ 27 
15  แสดงการกระโดดตบลูก 28 
16  แสดงการเตรียมพร�อมรับลูกตบ  30 
17  แสดงการตีลูกแย็บหลังมือ 31 
18  แสดงการเล�นประเภทเด่ียวหญิง 33 
19  แสดงการเล�นแบดมินตันประเภทคู� 39 
20  แสดงการยืนแบบหน�า-หลัง และแบบแบ�งสนาม 40 
21  แสดงการตีลูกแย็บหน�าตาข�าย 42 
    
    

 



 

 

  บทที่  1 

 

บทนํา 

 

1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 กระบวนการศึกษาทางพลศึกษาและกีฬาเป�นกระบวนการศึกษาอย�างหนึ่งท่ีช�วยให�ผู�เรียนได�
มีการพัฒนาการท้ังในด�านร�างกาย ด�านทักษะ ด�านความรู� ด�านคุณธรรม และด�านเจตคติท่ีดีไปพร�อม ๆ กัน 
โดยใช�กิจกรรมพลศึกษาและกีฬาเป�นสื่อให�ผู�เรียนได�มีการเรียนรู� และมีพัฒนาการด�วยการมีส�วนร�วม
และลงมือปฏิบัติจริงด�วยตนเอง ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวท่ีได�อัญเชิญมา
ตอนหนึ่งว�า “….การกีฬานั้นนับเป�นอุปกรณ9การศึกษาท่ีสําคัญยิ่ง เพราะเป�นการกล�อมเกลาให�เด็กมี
จิตใจอดทน กล�าหาญ รู�แพ�ชนะ ปลูกฝ;งพลานามัยให�แข็งแรง เป�นป;จจัยส�งเสริมให�เด็กเป�นผู�มี
สมรรถภาพ ท้ังในทางจิตใจและร�างกาย เป�นผลสืบเนื่องไปถึงการเป�นพลเมืองดีของชาติ....” และอีก
ตอนหนึ่งพระองค9ทรงตรัสว�า “….การกีฬานั้นสําคัญมากนอกจากจะทําให�นักเรียนและประชาชนมี
กําลังร�างกายและอนามัยดีแล�ว ยังช�วยฝ?กจิตใจให�รู�จักหน�าท่ี มีความสามัคคีในหมู�คณะ ท้ังฝ?กให�เกิด
ความกล�าหาญอดทน รู�แพ�รู�ชนะ...มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู�แพ� มีจิตใจเป�นนักกีฬาโดย
แท�จริง....” และนอกจากนี้แล�วพระองค9ยังได�ทรงย้ําเพ่ิมเติมว�า “….การกีฬานี้เป�นสิ่งท่ีถือว�าเป�น
ประโยชน9 โดยเฉพาะสําหรับเยาวชน และมิใช�เยาวชนเท�านั้น แต�เป�นประโยชน9สําหรับทุกคน ทําให�
ร�างกายแข็งแรงและจิตใจมีวินัยเข�มแข็ง...”(วรศักด์ิ เพียรชอบ, 2548: 1-2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร9 เป�นสถาบันท่ีเน�นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง
หรือกลุ�มสาขาวิชา ท่ีเน�นระดับปริญญาตรี  โดยภารกิจหลักท่ีมหาวิทยาลัยจะต�องปฏิบัติมี 4 ประการ 
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การให�บริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ซ่ึงการดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ประการดังกล�าว มีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาประเทศท้ัง
ระยะสั้นและระยะยาว  โดยคุณภาพบัณฑิตต�องเป�นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ (TQF) โดยครอบคลุมอย�างน�อย 5 ด�าน คือ 1) ด�านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด�านความรู�  3) 
ด�านทักษะทางป;ญญา  4) ด�านทักษะความสัมพันธ9ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด�าน
ทักษะการวิเคราะห9เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  

กลุ�มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เป�นส�วนหนึ่งของหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ท่ีจัดให�มีการ
เรียนการสอนให�กับนักศึกษาทุกคณะท่ีเปSดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร9 เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให�เป�นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) ท้ัง 5 ด�าน  
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โดยเฉพาะในรายวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต (PED1030) ท่ีมุ�งให�ความรู�และทักษะท่ัวไปเก่ียวกับ
กิจกรรมทางกาย เพ่ือความแข็งแรงสมบูรณ9ของร�างกาย ฝ?กการจัดกิจกรรมทางกายและกีฬาท่ีปลูกฝ;ง
วิจัย กฎ กติกา มารยาท และความมีน้ําใจเป�นนักกีฬาให�กับผู�เรียน จากการศึกษาสภาพป;ญหาในการ
เรียนการสอน ท่ีผู�วิจัยได�ปฏิบัติการสอนในรายวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต (PED1030) ให�กับ
นักศึกษาชั้นปYท่ี 1 ในเทอมท่ีผ�านมา พบว�า การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาท่ีผ�านมายังไม�เป�นไป
ตามจุดมุ�งหมายรายวิชาท่ีต้ังไว�  โดยเฉพาะในด�านความรู�และทักษะการปฏิบัติของผู�เรียน ซ่ึงผู�เรียน
บางส�วนยังไม�มีพ้ืนฐานความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับทักษะปฏิบัติท่ีถูกต�อง จึงไม�สามารถนําความรู�
จากผู�สอนมาใช�ในการฝ?กทักษะปฏิบัติได�ในสถานการณ9จริง ส�งผลให�การจัดการเรียนรู�ทางพลศึกษายัง
ไม�สอดคล�องกับพ้ืนฐานความสามารถของผู�เรียน จึงส�งผลให�ผู�เรียนขาดความสนใจ ขาดความม่ันใจใน
การฝ?กทักษะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีถูกต�อง จากสภาพป;ญหาดังกล�าว ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต (PED1030) ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยเน�นท่ีการสร�างองค9ความรู�นําไปสู�การปฏิบัติทักษะตามแนวคิดของซิมพ9ซัน (Simpson, 1972) 
และแฮร9โรว9 (Harrow, 1972: 96-99) ซ่ึงจะช�วยส�งเสริมให�ผู�เรียนได�เกิดพัฒนาการท้ัง 5 ด�าน เป�นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) และผู�เรียนสามารถนําทักษะปฏิบัติท่ีได�
ในการเรียน ไปประยุกต9ใช�ได�จริงในการดําเนินชีวิตประจําวันได�อย�างถูกต�องตามหลักการ ซ่ึงเป�นไป
ตามจุดมุ�งหมายรายวิชาท่ีตั้งไว�    

2. วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ9ซัน และแฮร9โรว9 ท่ีมีผล
ต�อการพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร9   

3. คําถามการวิจัย 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ9ซัน และแฮร9โรว9 ท่ีมีผลต�อการ

พัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร9ได�หรือไม�   

4. กรอบแนวคิดการวิจัย                       

 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษา

ตามแนวคิดของซิมพ9ซัน และแฮร9โรว9 

 

การพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษา 
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5. ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ตามแนวคิดของซิมพ9ซัน และแฮร9โรว9 ท่ีมีผลต�อการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร9  ผู�วิจัยได�มีการศึกษาใน
รายวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต (PED1030) เฉพาะพ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ซ่ึงได�มีการสอนใน
รายวิชาดังกล�าว ในปYการศึกษาท่ี 1/2561 โดยจะมีการศึกษาในแผนการฝ?กทักษะปฏิบัติในกีฬา
แบดมินตัน 

6. นิยามศัพท! 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษา  หมายถึง  การดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ซ่ึงจะเน�นท่ีกิจกรรมเป�นสื่อ ท่ีมุ�งให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ในการ
พัฒนาตนเองทางด�านร�างกายจิตใจ อารมณ9 สังคมและสติป;ญญา เกิดการพัฒนาตนเอง โดยผู�เรียนได�
มีส�วนร�วมด�วยการลงมือปฏิบัติ และเป�นไปตามวัตถุประสงค9ของรายวิชา  มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยวิธีต�างๆ อย�างหลากหลาย  

แนวคิดของซิมพ9ซัน และแฮร9โรว9  หมายถึง  การจัดลําดับข้ันของการเรียนรู�ทางด�านทักษะ
ปฏิบัติ เพ่ือช�วยให�ผู�เรียนสามารถปฏิบัติหรือทํางานท่ีต�องอาศัยการเคลื่อนไหวหรือการประสานงาน
ของกล�ามเนื้อท้ังหลายได�อย�างดี มีความถูกต�อง และมีความชํานาญ ซ่ึงข้ันของการเรียนรู�ทางด�าน
ทักษะปฏิบัติ โดยเริ่มจากระดับท่ีซับซ�อนน�อยไปจนถึงระดับท่ีมีความซับซ�อนมาก 

 ทักษะปฏิบัติ  หมายถึง การแสดงความสามารถในการปฏิบัติตามรูปแบบทักษะการเล�นกีฬา
แบดมินตันข้ันพ้ืนฐานตามท่ีกําหนดได�อย�างถูกต�อง  

7. ประโยชน!ท่ีคาดว1าจะได3รับ 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร9 ท่ีมีความสามารถทางด�านทักษะ
ปฏิบัติท่ีแตกต�างกัน มีการพัฒนาทักษะปฏิบัติของตนเองได�ดีข้ึน และเป�นไปตามจุดมุ�งหมายรายวิชา
ท่ีตั้งไว� ซ่ึงเป�นผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของ ซิมพ9ซัน และแฮร9โรว9  

2. มหาวิทยาลัยสามารถนําผลการวิจัยไปขยายผลในการปรับปรุงและพัฒนาส�วนท่ีเก่ียวข�อง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาท้ัง 4 พ้ืนท่ี ประกอบไปด�วย พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ    
พ้ืนท่ีศาลายา วิทยาเขตวังไกลกังวล และวิทยาลัยเพาะช�าง ท้ังในด�านการจัดการเรียนการสอน ด�าน
วัสดุอุปกรณ9ทางด�านการกีฬา ด�านสถานท่ีฝ?กปฏิบัติ (โรงยิม) ด�านการบริหารจัดการ และด�านการ
ส�งเสริมสนับสนุน เป�นต�น  
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

 
 
  การวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซันและแฮร�โรว� ท่ีมีผลต%อ
การพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ผู�วิจัยได�ศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องดังต%อไปนี้  

1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน�นการพัฒนาด�านทักษะพิสัย (Phycho-Moter Domain) 
 1.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ�ซันและแฮร�โรว� 
  1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของเดฟ 

  1.3 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามทักษะ 
2. การฝFกทักษะกีฬาแบดมินตัน 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  3.1 งานวิจัยในประเทศ 
  3.2 งานวิจัยต%างประเทศ 
 
1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน�นการพัฒนาด�านทักษะพิสัย (Phycho-Moter Domain) 

  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน�นการพัฒนาด�านทักษะพิสัย เปIนรูปแบบท่ีมุ%งช%วยพัฒนา
ความสามารถของผู�เรียนในด�านการปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออกต%างๆ ซ่ึงจําเปIนต�องใช�
หลักการ วิธีการ ท่ีแตกต%างไปจากการพัฒนาทางด�านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย รูปแบบท่ีสามารถช%วยให�
ผู�เรียนเกิดการพัฒนาทางด�านนี้ ท่ีสําคัญๆ มีอยู% 3 รูปแบบ ดังนี้  

1.1 รปูแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏบัิติของและแฮร�โรว�. (ทิศนา แขมมณี, 2558) 
      ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

ซิมพ�ซัน (Simpson, 1972) กล%าวว%า ทักษะเปIนเรื่องท่ีมีความเก่ียวข�องกับพัฒนาการทางกาย
ของผู�เรียน เปIนความสามารถในการประสานการทํางานของกล�ามเนื้อหรือร%างกาย ในการทํางานท่ีมี
ความซับซ�อนและต�องอาศัยความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อหลายๆ ส%วน การทํางานดังกล%าวเกิดข้ึน
ได�จาการสั่งงานของสมอง ซ่ึงต�องมีปฏิสัมพันธ�กับความรู�สึกท่ีเกิดข้ึน ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได�
ด�วยการฝFกฝน ซ่ึงการได�รับการฝFกฝนท่ีดีแล�ว จะเกิดความถูกต�อง ความคล%องแคล%ว ความเชี่ยวชาญ
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ชํานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทําสามารถสังเกตได�จากความเร็ว    
ความแม%นยํา ความแรงหรือความราบรื่นในการจัดการ 
ข.  วัตถุประสงค�ของรูปแบบ 

เพ่ือช%วยให�ผู�เรียนสามารถปฏิบัติหรือทํางานท่ีต�องอาศัยการเคลื่อนไหวหรือการประสานงาน
ของกล�ามเนื้อท้ังหลายได�อย%างดี มีความถูกต�อง และมีความชํานาญ 
ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

1. ข้ันการรับรู� (Perception) เปIนข้ันการให�ผู�เรียนรับรู�ในสิ่งท่ีจะทํา โดยการให�ผู�เรียน
สังเกตการณ�ทํางานนั้นอย%างต้ังใจ  

2. ข้ันการเตรียมความพร�อม (Readiness) เปIนข้ันการปรับตัวให�พร�อมเพ่ือการทํางานหรือ
แสดงพฤติกรรมนั้น ท้ังทางด�านร%างกาย จิตใจ และอารมณ� โดยการปรับตัวให�พร�อมท่ีจะทําการ
เคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ�ท่ีดีต%อการท่ีจะทําหรือแสดงทักษะ
นั้น ๆ  

3. ข้ันการสนองตอบภายใต�การควบคุม (Guided Response) เปIนข้ันท่ีให�โอกาสแก%ผู�เรียน
ในการตอบสนองต%อสิ่งท่ีรับรู� ซ่ึงอาจใช�วิธีการให�ผู�เรียนเลียนแบบการกระทํา หรือการแสดงทักษะนั้น 
หรืออาจใช�วิธีการให�ผู�เรียนลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกระท่ังสามารถตอบสนองได�อย%าง
ถูกต�อง  

4. ข้ันการให�ลงมือกระทํา (Mechanism) จนกลายเปIนกลไกท่ีสามารถกระทําได�เองเปIนข้ันท่ี
ช%วยให�ผู�เรียนประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อม่ันในการทําสิ่งนั้น ๆ  

5. ข้ันการกระทําอย%างชํานาญ (Complex Overt Response) เปIนข้ันท่ีช%วยให�ผู�เรียนได�
ฝFกฝนการกระทํานั้น ๆ จนผู�เรียนสามารถทําได�อย%างคล%องแคล%ว ชํานาญเปIนไปโดยอัตโนมัติ และด�วย
ความเชื่อม่ันในตนเอง  

6. ข้ันการปรับปรุง/ประยุกต�ใช� (Adaptation) เปIนข้ันท่ีช%วยให�ผู�เรียนปรับปรุงทักษะหรือการ
ปฏิบัติของตนให�ดียิ่งข้ึน และประยุกต�ใช�ทักษะท่ีตนได�รับการพัฒนาในสถานการณ�ต%าง ๆ  

7. ข้ันการคิดริเริ่ม (Origination) เม่ือผู�เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย%าง
ชํานาญ และสามารถประยุกต�ใช�ในสถานการณ�ท่ีหลากหลายแล�ว ผู�ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม% ๆ 
ในการกระทําหรือปรับการกระทํานั้นให�เปIนไปตามท่ีตนต�องการ  
ง. ผลท่ีผู�เรียนจะได�รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 ผู�เรียนจะสามารถกระทําหรือแสดงออกอย%างคล%องแคล%ว ชํานาญ ในสิ่งท่ีต�องการให�ผู�เรียน
ทําได� นอกจากนี้ยังช%วยพัฒนาความคิดสร�างสรรค� และความอดทนให�เกิดกับผู�เรียนด�วย 
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แฮร�โรว� (Harrow. 1972: 96-99) ยังได�จัดลําดับข้ันของการเรียนรู�ทางด�านทักษะปฏิบัติ โดย
เริ่มจากระดับท่ีซับซ�อนน�อยไปจนถึงระดับท่ีมีความซับซ�อนมาก ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบมีท้ังหมด 5 ข้ัน คือ  

1. ข้ันการเลียนแบบ เปIนข้ันท่ีให�ผู�เรียนสังเกตการณ�กระทําท่ีต�องการให�ผู�เรียนทําได�ซ่ึงผู�เรียน
ย%อมจะรับรู�หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต%าง ๆ ได�ไม%ครบถ�วน แต%อย%างน�อยผู�เรียนจะสามารถบอกได�ว%า 
ข้ันตอนหลักของการกระทํานั้น ๆ มีอะไรบ�าง  

2. ข้ันการลงมือกระทําตามคําสั่ง เม่ือผู�เรียนได�เห็นและสามารถบอกข้ันตอนของการกระทําท่ี
ต�องการเรียนรู�แล�ว ให�ผู�เรียนลงมือทําโดยไม%มีแบบอย%างให�เห็น ผู�เรียนอาจลงมือทําตามคําสั่งของ
ผู�สอน หรือทําตามคําสั่งท่ีผู�สอนเขียนไว�ในคู%มือก็ได� การลงมือปฏิบัติตามคําสั่งนี้ แม�ผู�เรียนจะยังไม%
สามารถทําได�อย%างสมบูรณ� แต%อย%างน�อยผู�เรียนก็ได�ประสบการณ�ในการลงมือทํา และค�นพบปpญหา
ต%าง ๆ ซ่ึงช%วยให�เกิดการเรียนรู� และการปรับการกระทําให�ถูกต�องสมบูรณ�ข้ึน  

3. ข้ันการกระทําอย%างถูกต�องสมบูรณ� (Precision) ข้ันนี้เปIนข้ันท่ีผู�เรียนจะต�องฝFกฝนจน
สามารถทําสิ่งนั้น ๆ ได�อย%างถูกต�องสมบูรณ� โดยไม%จําเปIนต�องมีแบบอย%างหรือมีคําสั่งนําทางการ
กระทํา การกระทําท่ีถูกต�องแม%นยําตรง พอดี สมบูรณ�แบบ เปIนสิ่งท่ีผู�เรียนจะต�องสามารถทําได�ในข้ันนี้  

4. ข้ันการแสดงออก (Articulation) ข้ันนี้เปIนข้ันท่ีผู�เรียนมีโอกาสได�ฝFกฝนมากข้ึน จนกระท่ัง
สามารถกระทําสิ่งนั้นได�ถูกต�องสมบูรณ�แบบอย%างคล%องแคล%ว รวดเร็ว ราบรื่น และด�วยความม่ันใจ  

5. ข้ันการกระทําอย%างเปIนธรรมชาติ (Naturalization) ข้ันนี้เปIนข้ันท่ีผู�เรียนสามารถกระทํา
สิ่งนั้น ๆ อย%างสบาย เปIนไปอย%างอัตโนมัติ โดยไม%รู�สึกว%าต�องใช�ความพยายามเปIนพิเศษ ซ่ึงต�องอาศัย
การปฏิบัติบ%อย ๆ ในสถานการณ�ต%าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของเดฟ (ทิศนา แขมมณี, 2558) 
ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

เดฟ (Dave, 1967: 96-99) ได�จัดอันดับของการเรียนรู�ทางด�านทักษะปฏิบัติไว� 5 ข้ัน ได�แก% 
การเลียนแบบ การลงมือกระทําตามคําสั่ง การกระทําอย%างถูกต�องแม%นยํา การแสดงออกและการ
กระทําอย%างเปIนธรรมชาติ 
ข.  วัตถุประสงค�ของรูปแบบ 

รูปแบบนี้มุ%งช%วยให�ผู�เรียนเกิดความสามารถทางด�านทักษะปฏิบัติต%างๆ กล%าวคือ ผู�เรียน
สามารถปฏิบัติหรือกระทําอย%างถูกต�องแม%นยํา และชํานาญ 
ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
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1. ข้ันการเรียนแบบ (Imitation) เปIนข้ันท่ีให�ผู�เรียนสังเกตการกระทําทีต�องการให�ผู�เรียนทํา
ได� ซ่ึงผู�เรียนย%อมจะรับรู�หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต%างๆ ได�ไม%ครบถ�วน แต%อย%างน�อยผู�เรียนสามารถ
บอกได�ว%า ข้ันตอนหลักของการกระทํานั้นๆ มีอะไรบ�าง 

2. ข้ันลงมือกระทําตามคําสั่ง (Manipulation) เม่ือผู�เรียนได�เห็นและสามารถบอกชั้นตอน
ของการกระทําท่ีต�องการเรียนรู�แล�ว ให�ผู�เรียนลงมือกระทําโดยไม%มีแบบอย%างให�เห็น ผู�เรียนอาจลงมือ
ทําตามคําสั่งของผู�สอน หรือทําตามคําสั่งท่ีผู�สอนเขียนไว�ในคู%มือก็ได� การลงมือปฏิบัติตามคําสั่งนี้ แม�
ผู�เรียนจะยังไม%สามารถทําได�อย%างสมบูรณ�แต%อย%างน�อยผู�เรียนก็ได�ประสบการณ�ในการลงมือทํา การ
ค�นพบปpญหาต%างๆ ซ่ึงช%วยให�เกิดการเรียนรู� และการปรับการกระทําให�ถูกต�องสมบูรณ�ข้ึน 

3. ข้ันการกระทําอย%างถูกต�องแม%นยํา (Precision) ข้ันนี้เปIนข้ันท่ีผู�เรียนจะต�องฝFกฝนจน
สามารถทําสิ่งนั้นๆ ได�อย%างสมบูรณ� โดยไม%จําเปIนต�องมีแบบอย%างหรือมีคําสั่งนําทางการกระทํา การ
กระทําท่ีถูกต�องแม%นตรง พอดี สมบูรณ�แบบ เปIนสิ่งท่ีผู�เรียนจะต�องสามารถทําได�ในข้ันนี้ 

4. ข้ันการแสดงออก (Articulation) ข้ันนี้เปIนข้ันท่ีผู�เรียนฝFกฝนการปรับ/ประยุกต�ทักษะท่ีได�
เรียนรู�มา ในสถานการณ�ใหม%ๆ ซ่ึงผู�เรียนอาจต�องผสมผสานทักษะหลายๆ ทักษะในการกระทํา  

5. ข้ันการกระทําอย%างเปIนธรรมชาติ (Naturalization) ข้ันนี้เปIนข้ันท่ีผู�เรียนสามารถกระทํา
สิ่งนั้นๆ อย%างสบาย ๆ เปIนไปอย%างอัตโนมัติ โดยไม%รู�สึกว%าต�องใช�ความพยายามพิเศษ ซ่ึงต�องอาศัย
การปฏิบัติบ%อยๆ ในสถานการณ�ต%างๆ ท่ีหลากหลาย 
ง. ผลท่ีผู�เรียนจะได�รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 ผู�เรียนจะเกิดการพัฒนาทางด�านทักษะปฏิบัติ จนสามารถกระทําได�อย%างถูกต�องสมบูรณ� 

1.3 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามทักษะ (ทิศนา แขมมณี, 2558) 
ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

รูปแบบนี้เกิดจากแนวคิดเก่ียวกับองค�ประกอบของทักษะปฏิบัติท่ีว%า ทักษะส%วนใหญ%จะ
ประกอบไปด�วยทักษะย%อยๆ จํานวนมาก การฝFกให�ผู�เรียนสามารถทําทักษะย%อยๆ ให�ได�ก%อน แล�ว
ค%อยเชื่อมโยงกันเปIนทักษะใหญ% จะช%วยให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะได�ดีและรวดเร็วข้ึน 
ข.  วัตถุประสงค�ของรูปแบบ 

รูปแบบนี้มุ%งช%วยพัฒนาความสามารถด�านทักษะปฏิบัติของผู�เรียน โดยเฉพาะอย%างยิ่งทักษะท่ี
ประกอบด�วยทักษะย%อยจํานวนมาก 
ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

1. ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา  ข้ันนี้เปIนข้ันท่ีให�ผู�เรียนได�เห็นทักษะหรือการกระทําท่ี
ต�องการให�ผู�เรียนทําได�ในภาพรวม โดยการสาธิตให�ผู�เรียนดูท้ังหมดต้ังแต%ต�นจนจบ ทักษะหรือการ
กระทําท่ีสาธิตให�ผู�เรียนได�ดูนั้น จะต�องเปIนการกระทําในลักษณะท่ีเปIนธรรมชาติ ไม%ช�าหรือเร็วเกิน
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ปกติ ก%อนการสาธิต ครูควรให�คําแนะนําแก%ผู�เรียนในการสังเกต ควรชี้แนะจุดสําคัญท่ีควรให�ความ
สนใจเปIนพิเศษในการสังเกต 

2. ข้ันสาธิตและให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย%อย เม่ือผู�เรียนได�เห็นภาพรวมของการกระทําหรือ
ทักษะท้ังหมดแล�ว ผู�สอนควรแตกทักษะท้ังหมดให�เปIนทักษะย%อยๆ หรือแบ%งสิ่งท่ีกระทําเปIน
ส%วนย%อยๆ และสาธิตส%วนย%อยแต%ละส%วนให�ผู�เรียนสังเกตและทําตามไปทีละส%วนอย%างช�าๆ 

3. ข้ันให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย%อย ผู�เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย%อยโดยไม%มีการสาธิตหรือ
แบบอย%างให�ดู หากติดขัดจุดใด ผู�สอนควรให�คําชี้แนะและช%วยแก�ไขจนกระท้ังผู�เรียนทําได� เม่ือได�แล�ว
ผู�สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย%อยส%วนต%อไป และให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย%อยนั้นจนทําได� ทําเช%นนี้เรื่อยไป
จนกระท้ังครบทุกส%วน 

4. ข้ันให�เทคนิควิธีการ เม่ือผู�เรียนปฏิบัติได�แล�ว ผู�สอนอาจแนะนําเทคนิควิธีการท่ีจะช%วยให�
ผู�เรียนสามารถทํางานนั้นได�ดีข้ึน เช%น ทําได�ประณีตสวยงามข้ึน ทําได�รวดเร็วข้ึน ทําได�ง%ายข้ึน หรือ
สิ้นเปลืองน�อยลงเปIนต�น  

5. ข้ันให�ผู�เรียนเชื่อมโยงทักษะย%อยๆ  เปIนทักษะท่ีสมบูรณ� เม่ือผู�เรียนสามารถปฏิบัติแต%ละ
ส%วนได�แล�ว จึงให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย%อยๆ ต%อเนื่องกันต้ังแต%ต�นจนจบ และฝFกปฏิบัติหลายๆ ครั้ง  
จนกระท้ังสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณ�ได�อย%างชํานาญ 
ง. ผลท่ีผู�เรียนจะได�รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 ผู�เรียนจะสามารถปฏิบัติทักษะได�อย%างดี มีประสิทธิภาพ 
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2. การฝ3กทักษะกีฬาแบดมินตัน  

แบดมินตันเปIนกีฬายอดฮิตชนิดหนึ่ง เนื่องจากไม%ต�องมีค%าใช�จ%ายมากนักท่ีเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไปนิยมเล%นกันอย%างกว�างขวาง และจัดเปIนกีฬาท่ีมีบทบาทในการส%งเสริม
สุขภาพทางกาย และยังเปIนชนิดกีฬาต�นๆ ท่ีผู�ปกครองให�การสนับสนุน ให�เด็กและเยาวชนเลือกเล%น
เพ่ือก�าวไปสู%กีฬาเพ่ือความเปIนเลิศ ทักษะเบ้ืองต�นหรือทักษะพ้ืนฐานในการเล%นกีฬาแบดมินตันมีความ
จําเปIนอย%างมากสําหรับผู�เล%นท่ีต�องการจะพัฒนาการเล%นของตนเองเพ่ือให�เล%นได�ดี  ไม%ว%าจะเปIนการ
เล%นเพ่ือสุขภาพหรือการเล%นเพ่ือการแข%งขันก็ตาม จําเปIนมากท่ีต�องฝFกให�เกิดความชํานาญ เพราะ
ทักษะเบ้ืองต�นจะเปIนพ้ืนฐานในการเล%นให�เกิดความแม%นยําและแน%นอน ทักษะเบ้ืองต�น ได�แก% ท%าทาง 
การยืน การถ%ายน้ําหนัก การจับไม� การใช�ข�อมือ การเหวี่ยงแขน การส%งลูก การตีลูกในลักษณะต%างๆ 
เปIนต�น 

การจับไม� 
 ในการจับไม� ต�องพยายามจับไม�ให�คล%องเหมาะมือ ให�มีความคล%องแคล%วในการตีลูกให�ได�ท้ัง
หน�ามือและหลังมือ ในการจับไม�ท่ีดีนั้น แร็กเกตต�องต้ังฉากกับพ้ืนในลักษณะตะแคง จับท่ีด�ามบริเวณ
ท่ีมีผ�าหรือหนัง การจับไม�ไม%ควรจับแน%นจนเกินไป เพราะจะทําให�นิ้วมือออกแรงไปโดยเปล%าประโยชน� 
การจับไม�แร็กเกตท่ีถูกวิธีเรียกว%าการจับแบบ วี -เชพ (V - Shape) คือ ใช�มือซ�ายจับแร็กเกต แล�วหัน
บิดสันไม�ให�ตรงกับแสกหน�า   ยื่นมือขวาไปข�างหน�าในแบบเช็คแฮนด�แล�วใช�ฝwามือจับด�ามไม� ง%ามมือ
ระหว%างหัวแม%มือกับนิ้วชี้ จะเปIนรูปตัว V ซ่ึงจะตีลูกได�หลายๆ แบบ ท้ังหน�ามือ หลังมือ และอ่ืนๆ 
อย%าจับไม�แบบหน�าเดียว หรือกําแน%นเหมือนจับฆ�อน ดังภาพท่ี 2 
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                    ภาพท่ี 2  แสดงการจับไม�แบดมินตัน หน�ามือ และ หลังมือ 

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/32696807 
การบังคับแร็กเกต 

เม่ือจับแร็กเกตม่ันคงดีแล�ว ลองหัดเหวี่ยงไม�ไปข�างหน�า ข�างหลัง ซ�าย และขวา หัดใช�ข�อมือ
พร�อมๆ กันไปด�วย จะเห็นว%าแรงท่ีมานั้นจะมาจากแรงเหวี่ยงของแขนแรงตวัดของข�อมือ การเปลี่ยน
น้ําหนักตัวจากเท�าหลังไปสู%เท�าหน�า การตีลูกขนไก% การฝFกตีลูกข้ันต�นให�หัดตีลมไปก%อน ความมุ%ง
หมายก็เพ่ือฝFกการใช�ข�อมือเพราะแบดมินตันเปIนกีฬาท่ีใช�ข�อมือ ขณะเดียวกันต�องหัดฟุตเวิร�ค เพ่ือฝFก
ความว%องไวของเท�า วิธีฝFกโดยให�ยืนอยู%ก่ึงกลางสนามแล�วเคลื่อนท่ีโดยการสไลด�ไปทางซ�าย ขวา 
ข�างหน�า และถอยหลังสลับกันไป ขณะสไลด�ให�ฝFกเหวี่ยงแร็กเกตตามไปด�วย บางครั้งทําท%าคล�ายกับ
การวิ่งเข�าไปรับลูกท่ีฝwายตรงกันข�ามตีมาในทิศทางต%างๆ  เม่ือเสร็จจากการวิ่งแต%ละครั้งให�วิ่งกลับมา
ยืนท่ีเดิม ให�พยายามทรงตัวให�ดี สายตาจับอยู%ท่ีลูก การตีควรตีลูกกลับไปยังเปzาหมายท่ีห%างตัวผู�รับให�
มากและตีไปในท่ีปลอดภัยท่ีสุด ท่ีฝwายรับจะโต�กลับมาไม%ได� หรือฝwายรับมีโอกาสจํากัดในการรับลูก 
การตีลูกจากทางด�านเดียวกันกับมือท่ีถือแร็กเกต เรียกว%า การตีลูกหน�ามือ (Forehand Stroke) 
ขณะท่ีตีลูกเท�าซ�ายจะวางข�างหน�าเท�าขวา ส%วนการตีลูกจากทางด�านตรงกันข�ามกันกับมือท่ีถือไม� 
เรียกว%าการตีลูกหลังมือ (Backhand Stroke) ขณะท่ีตีลูกเท�าขวาจะวางข�างหน�าเท�าซ�าย และหันไหล%
ขวาเข�าหาตาข%าย 
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ฟุตเวิร�ค (Footwork)  
การก�าวเท�าจากท%าเตรียมพร�อมต�องทําให�รวดเร็ว จากท%าเตรียมพร�อมจะยืนเท�าแยกให�ห%าง

พอสมควรประมาณ 18 นิ้ว ให�น้ําหนักตัวอยู%ท่ีเท�าหน�า ย%อตัวเล็กน�อย ถ�าถือแร็กเกตมือขวาจะยืนโดย
ให�เท�าซ�ายอยู%ข�างหน�าเล็กน�อย มือยกแร็กเกตสูงข้ึน พร�อมท่ีจะตีลูกได�ทันที ผู�เล%นต�องวางเท�าให�ถูกใน
การตีลูกแต%ละแบบ   มีข�อแนะนําบางประการสําหรับฟุตเวิร�คของผู�เล%นแบดมินตัน คือ อยู%ในท%า
เตรียมพร�อมตลอดเวลา เม่ือจะตีทางด�านท่ีมือถือแร็กเกต ให�หมุนตัวโดยใช�เท�าท่ีเปIนหลักก�าวเข�าไปตี
ลูก ให�เท�าขวานําและให�ด�านซ�ายชี้เข�าหาตาข%ายขณะตี เม่ือพยายามจะตีลูกใด ๆ ก็ตาม อีกด�านหนึ่ง
ให�หมุนหรือหันมาทางซ�ายโดยใช�ปลายเท�าท้ังสองเปIนหลัก เวลาตีไหล%ขวาจะชี้เข�าหาตาข%าย การ
กระโดดหรือสไลด�เปIนสิ่งสําคัญในการเคลื่อนท่ีให�เร็วในการเล%นแบดมินตัน อย%ายืนแข็งท่ือขณะรอลูก
ท่ีลอยมาเพราะจะทําให�เคลื่อนท่ีได�ช�า 

ท่ีมาของแรงตีลูก 
เม่ือเราเริ่มตีลูกได�สักพักเราก็จะเริ่มรู�สึกว%าทําไมลูกท่ีเราตีออกไปนั้น ไม%มีแรงส%งอย%างท่ีเราคิด

ท้ังท่ีเราเหวี่ยงแร็กเกตอย%างเต็มแรงแต%ทําไมลูกไม%พุ%งไปถึงข�างหลัง การตีลูกในกีฬาแบดมินตันนั้นไม%
เหมือนกับการตีเทนนิสหรือสคว~อช เพราะลูกขนไก%นั้นมีน้ําหนักเบา การตีลูกขนไก%ให�พุ%งไปข�างหน�า
อย%างแรง เราจะต�องอาศัยจังหวะท่ีสมบูรณ�ผสมผสานกับแรงเหวี่ยง โดยแรงของการตีลูกนั้นจะมาจาก 
1) แรงท่ีเราถ%ายเปลี่ยนน้ําหนักตัวจากเท�าหลังไปสู%เท�าหน�า 2) แรงท่ีเกิดจากการเหวี่ยงของลําแขน 
และ 3) แรงท่ีเกิดจากการท่ีเราตวัดและสะบัดข�อมืออย%างแรง 

ฟุตเวิร�คกับจังหวะของการตีลูก 

การเล%นแบดมินตันเราจะต�องมีการเคลื่อนย�ายตัววิ่งไล%ตีลูกตลอดเวลา ผู�เล%นจะต�องรู�จักการ
วิ่งเข�าออก การประชิดลูกในจังหวะท่ีถูกต�อง เคลื่อนย�ายตัวเองไปอยู%ในจุดท่ีถูกต�อง ตีลูกได�ถนัดและ
สิ้นเปลืองพลังงานของตัวเองให�น�อยท่ีสุด 
 นอกจากนี้ ยังมีผู�เล%นแบดมินตันบางคนยังจับไม�แร็กเกตยังไม%ถูกต�อง เช%น การจับไม�แบบหน�า
เดียว การจับไม�แบบกําฆ�อน การจับไม�แร็กเกตท่ีไม%ถูกต�อง ทําให�โอกาสในการพัฒนาก็เปIนเรื่องยาก 
เพราะมีจุดอ%อนอยู%มากและการแก�ไขปpญหาก็ยากเช%นกัน เนื่องจากเกิดความเคยชินเสียแล�ว ดังนั้นการ
จับไม�แร็กเกตตามหลักการท่ีถูกต�องจึงมีความจําเปIนอย%างยิ่งต%อผู�เล%นแบดมินตัน เพราะจะทําให�เล%น
ได�อย%างมีประสิทธิภาพและสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองให�เปIนผู�เล%นท่ีมีศักยภาพสูงได�ต%อไปในอนาคต 
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การฝFกเพ่ือสร�างความคุ�นเคยในการใช�แร็กเกต 
 ธนรัตน�  หงส�เจริญ (2537 : 137-138) ได�อธิบายถึงแบบฝFกการสร�างความคุ�นเคยในการใช�
แร็กเกตไว�ดังนี้  
 1. ฝFกตักลูกขนไก% เม่ือผู�เล%นกีฬาแบดมินตันได�เรียนรู�วิธีการจับแร็กเกตท่ีถูกต�องแล�ว ให�
ทดลองใช�แร็กเกตตักลูกขนไก%จากพ้ืน โดยตะแคงแร็กเกตเล็กน�อยแล�วตักลูกขนไก%จากด�านข�าง เปIน
การสร�างความคุ�นเคยในการใช�แร็กเกตและการบังคับควบคุมแร็กเกต  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการตักลูกขนไก%จากพ้ืนทางด�านข�าง 
ท่ีมา : https://www.ครูเบนสอนแบดมินตัน.com/15468696/การตักลูกแบดท่ีพ้ืน 
2. การฝFกเดาะลูกขนไก% เม่ือผู�เล%นฝFกตักลูกขนไก%จากพ้ืนได�แล�ว ให�โยนลูกขนไก%จากพ้ืนข้ึนไป 

และใช�แร็กเกตเดาะลูกขนไก%ด�วยหน�ามือและหลังมือ พยายามควบคุมไว�ให�ได� ไม%ให�ลูกขนไก%ตกลงพ้ืน 
ในระยะแรกๆ อาจเคลื่อนท่ีไม%เปIนระบบอย%างถูกต�อง แต%หลังจากท่ีได�ควบคุมลูกขนไก%ได�ดีแล�ว ฝFกย%อ
เข%าพร�อมกับการเดาะลูกขนไก% ซ่ึงควรใช�วิธีสไลด�เท�าไปทุก ๆ ด�าน สามารถนําแบบฝFกนี้มาใช�ในการ
แข%งกันได� โดยผู�ท่ีเดาะได�นานหรือมากครั้งท่ีสุดในเวลาท่ีกําหนด  

3. การฝFกควบคุมน้ําหนัก – ระยะทาง แบบฝFกนี้คล�ายกับการฝFกการเดาะลูกขนไก% แต%เพ่ิม
ความยากข้ึน โดยบังคับให�เดาะลูกด�วยลูกหน�ามือ 1 ครั้ง หลังมือ 1 ครั้ง หรือเดาะลูกตํ่า 1 ครั้ง สูง 1 
ครั้ง เม่ือสามารถควบคุมน้ําหนักได�ดีแล�วให�มีการแข%งขันกัน โดยกําหนดระยะทางและเง่ือนไข ในการ
เคลื่อนท่ีแบบสไลด�เท�าย%อเข%าและเดาะลูกขนไก%สลับกันแบบหน�ามือและหลังมือ หรือเดาะลูกขนไก%สูง
สลับตํ่ากลับ 1 รอบ จะแข%งขันบุคคลหรือทีมก็ได� 
 4. ฝFกการใช�จังหวะข�อมือ แบบฝFกนี้คล�ายกับการเดาะลูกเช%นกัน แต%ให�เพ่ิมการใช�แรง การใช�
จังหวะการตวัดข�อมือ โดยเพ่ิมความแรงจากการเดาะลูกเบาๆ เปIนการตีลูกด�วยหน�ามือหรือหลังมือ
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ข้ึนไปให�สุดแรงให�ลูกข้ึนไปให�สูงท่ีสุด ในระยะแรกอาจจะฝFกการตีเพียงเฉพาะหน�ามือหรือหลังมือ
เพียงอย%างเดียว เม่ือมีความชํานาญแล�วให�เปลี่ยนเปIนการตีสลับหน�ามือ 1 ครั้ง หลังมือ 1 ครั้ง การ
แข%งขันอาจจะดูความสูงหรือจากจํานวนครั้งท่ีควบคุม การตีได�สูงสลับหน�ามือและหลังมือตามท่ี
กําหนดก็ได� 
 5. ฝFกความสัมพันธ�ของกลไก แบบฝFกนี้คล�ายการเสิร�ฟลูกของเทนนิส เปIนการฝFกสร�าง
ความสัมพันธ�ของกลไก โดยใช�มือข�างหนึ่งโยนลูกขนไก%ข้ึนไปในอากาศ แล�วใช�มือข�างท่ีจับแร็กเกตหา
จังหวะตีลูกท่ีจุดสูงสุด ตีลูกไปให�ไกลท่ีสุด การแข%งขันทําได�โดยให�ผู�เล%นยืนท่ีจุดเดียวกัน ผู�ให�ตีลูกขน
ไก%ได�ไกลท่ีสุดเปIนฝwายชนะ  ซ่ึงแข%งขันได�ท้ังบุคคลและทีม 
 6. ฝFกส%งลูกให�ไกล แบบฝFกนี้มุ%งสร�างความสัมพันธ�ของกลไก ให�ทําการส%งลูก โดยการใช�
แร็กเกตตีลูกด�วยหน�ามือไปให�ได�ระยะทางไกลท่ีสุด ซ่ึงสามารถนํามาให�ผู�เล%นแข%งขันกันได�ท้ังบุคคล
และทีมโดยการวัดระยะทาง 

การเคลื่อนท่ีในการเล%นกีฬาแบดมินตัน 
เจียมศักด์ิ  พานิชชัยกุล (2530 : 63-66) ได�อธิบายว%า การเคลื่อนท่ีในกีฬาแบดมินตันเปIน

เกมท่ีผู�เล%นท้ังสองฝwายต�องเคลื่อนท่ีย�ายตัววิ่งไล%ตีลูกตลอดเวลา ผู�เล%นจึงต�องอาศัยการวิ่งเข�าออกและ
ประชิดตีลูกในจังหวะท่ีถูกต�องในอิริยาบถท่ีถนัด เคลื่อนย�ายตัวตีลูกด�วยความง%ายดายและสิ้นเปลือง
แรงน�อยท่ีสุด  การเคลื่อนท่ี (Foot Work) ไปยังตําแหน%งต%างๆ ของสนามทําได�หลายอย%าง เช%น การ
ก�าวเท�า การสืบเท�าหรือสไลด� การวิ่ง การกระโดด เปIนต�น โดยท่ัว ๆ ไปจะกระทําดังนี้ 
    1. การวิ่งไปข�างหน�า  หมายถึง  การเคลื่อนท่ีไปข�างหน�าในกีฬาแบดมินตันนี้จะเปIนการก�าว
เท�าเพียง 2 - 5 ก�าวหรือมากกว%านี้ หรือเปIนการพุ%งตัวไปข�างหน�าอย%างรวดเร็ว เพ่ือท่ีจะได�ตีโต�ลูกได�
ทันเหตุการณ� การวิ่งไปข�างหน�าส%วนมากจะเปIนการก�าวหน�าแบบยาว ๆ หรืออีกประการหนึ่งคือ  สืบ
เท�า หรือลากเท�าหลังเข�ามาประชิดเท�าหน�า และเท�าหน�าก็เลื่อนออกไปอย%างรวดเร็ว ก�าวสุดท�ายท่ีรับ
ลูกมักจะเปIนก�าวท่ียาวมากกว%าปกติ หรืออาจจะเปIนการกระโดดข้ึนแล�วเล%นลูกเพ่ือช%วยในการทรงตัว 
หรือเพ่ือมิให�เสียหลักในการเล%น 
         2. การวิ่งถอยหลัง หมายถึง  การเคลื่อนท่ีไปข�างหลังโดยท่ีหน�าหันไปหาคู%ต%อสู�  การถอยหลัง
มักนิยมถอยแบบเท�าหนึ่งกระโดดถอยไปแล�วลากเท�าหนึ่งเข�ามาชิด เท�าท่ีถูกชิดก็พุ%งถอยหลังไปอีก 

การวิ่งไปข�างหน�าหรือถอยหลังนี้มีประโยชน�ในการเล%นกีฬาทุกชนิด ดังนั้นผู�เล%นทุกคนจึงต�อง
พยายามฝFกหัดให�เกิดความชํานาญ และให�มีความคล%องตัวในการท่ีจะเล%น  และการเปลี่ยนทิศทางใน
เฉียบพลันทันที  ไม%ว%าจะเปIนการวิ่งไปข�างหน�าหรือถอยกลับไปข�างหลังก็ตาม การฝFกจะต�องฝFกควบคู%
กันไปกับการจับและถือไม�แร็กเกตตีกลางอากาศ เพ่ือให�มีความรู�สึกชินต%อการเหวี่ยงไม�ในลักษณะต%าง ๆ 
เช%น ตีลูกหยอด  ลูกตบหน�ามือลูกตบเหนือศีรษะ เปIนต�น 
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    3. การสไลด�  หมายถึง  การก�าวเท�าหนึ่งไปแล�วลากเท�าหนึ่งเข�ามาชิด เท�าท่ีถูกชิดจะต�องรีบ
พุ%งออกไปทันที ส%วนมากจะเปIนการก�าวหรือสไลด�ไปด�านข�าง ครั้งแรกให�ผู�เล%นฝFกการสไลด�ติดต%อกัน 
2 - 3 ก�าว แล�วตีลูกตามความเหมาะสม 
        3.1 การสไลด�ไปทางขวา  โดยก�าวเท�าขวานําไปก%อนแล�วลากเท�าซ�ายมาชิดเท�าขวา และ
เท�าขวารีบก�าวหรือขยับไปข�างขวาทันที การสไลด�ไปทางขวานี้ให�หัดตีลูกหน�ามือ ลูกดาด ลูกหยอด 
ลูกตบ เปIนต�น 
          3.2 การสไลด�ไปทางซ�าย ให�ปฏิบัติตรงกันข�ามกับการสไลด�ไปทางขวา แต%ก%อนการตีลูกมักจะ
ก�าวเท�าขวาข�ามเลยเท�าซ�ายไป และตีลูกหลังมือหรือลูกหยอดจากหลังมือและลูกดาดด�วยเช%นกัน แต%
บางครั้งถ�าลูกพุ%งมาโด%งพอก็อาจจะตบได�เช%นกัน 
      การสไลด�เท�าไปข�างๆ นี้ผู�เล%นจะต�องฝFกให�เกิดความชํานาญโดยเฉพาะการสไลด�เท�าไป
ทางซ�ายเพ่ือตีลูกในลักษณะตีด�วยลูกหลังมือ เพราะผู�เล%นส%วนมากมักจะขาดความชํานาญ  ผู�จู%โจม
หรือรุกจึงมักพยายามให�คู%ต%อสู�ใช�ลูกไม%ถนัดหรือไม%ชํานาญในการตอบโต�มากท่ีสุด แต%ถ�าผู�เล%นมีความ
ชํานาญแล�วก็จะได�รับประโยชน�ในการเล%น การเคลื่อนท่ีในการเล%นกีฬานั้นเกือบจะเรียกได�ว%าเปIน
ครึ่งหนึ่งของเกมทีเดียว  จึงมีความสําคัญเปIนอย%างยิ่งท่ีผู�เล%นจะต�องรู�จักเลือกใช�การเคลื่อนท่ี เพ่ือให�
เหมาะสมกับการรับหรือการรุกของเกมตลอดจนรู�จักการถนอมกําลังไว�ในการเล%นเพ่ือไม%ให�หมดแรง
ก%อนการเล%นจบลง ถ�าสามารถเคลื่อนท่ีหรือเปลี่ยนทิศทางได�ทันต%อเกมแล�วย%อมมีโอกาสท่ีจะเปIนฝwาย
รุกจู%โจม หรือได�รับชัยชนะในท่ีสุด 

การส%งลูกและการตีลูกโด%ง 
 การส%งลูก 
 การส%งลูกเปIนสิ่งสําคัญในการเล%นกีฬาแบดมินตัน ซ่ึงผู�เล%นต�องนําไปใช�ท้ังการเล%นประเภท
เด่ียวและประเภทคู% แม�ว%าลูกท่ีส%งไปนั้นจะไม%มีอันตรายเทียบเท%าลูกหลักท่ีใช�ในการเล%นเกมรุก เช%น 
ลูกตบ ลูกดาด และลูกแย็บก็ตาม แต%ในการเล%นแบดมินตันการส%งลูกเปIนสิ่งท่ีต�องใช�อยู%ตลอดเวลา 
นับต้ังแต%เริ่มต�นจนเสร็จสิ้นการแข%งขัน เปIนท่ียอมรับกันว%าหากผู�เล%นฝwายใดมีความสามารถในการส%ง
ลูกท่ีดี จะมีส%วนทําให�ผู�เล%นประสบชัยชนะโดยง%าย โดยการส%งลูกท่ีถูกต�องนั้น ต�องเปIนไปตามกําหนด
ดังนี้ 

1. ท้ังสองต�องไม%ประวิงเวลาให�เกิดความล%าช�าในการส%งลูก ทันทีท่ีผู�ส%งลูกและรับลูกอยู%ในท%า
พร�อมแล�วมีการส%งลูกดึงหัวแร็กเกตมาด�านหลังพร�อมท่ีจะส%ง หากมีการประวิงเวลาในการเริ่มส%งลูก 
จะถือเสมอว%าเปIนการประวิงเวลาในการส%งลูก 
 2. ผู�ส%งลูกและผู�รับลูกต�องยืนในสนามส%งลูกทแยงมุมตรงข�าม โดยเท�าไม%เหยียบเส�นเขตของ
สนามส%งลูก 
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 3. บางส%วนของเท�าท้ังสองของผู�ส%งและผู�รับลูกต�องแตะพ้ืนสนามในท%านิ่งต้ังแต%เริ่ม จนกระท่ังส%ง
ลูกแล�ว 
 4. จุดสัมผัสแรกของแร็กเกตผู�ส%งต�องตีท่ีฐานของลูก 
 5. ทุกส%วนของลูกจะต�องอยู% ตํ่ากว%าเอวของผู�ส%ง ขณะท่ีแร็กเกตสัมผัสลูกส%วนเอวนั้นจะ
พิจารณาโดยจินตนาการการเส�นรอบลําตัวท่ีระดับซ่ีโครงซ่ีสุดท�ายของผู�ส%งลูก 
 6. ก�านแร็กเกตของผู�ส%งลูกในขณะตีลูก ต�องชี้ลงตํ่าจนเห็นได�ชัด 
 7. การเคลื่อนแร็กเกตของผู�ส%งลูกไปข�างหน�าต�องต%อเนื่องจากการเริ่มส%งลูก จนกระท่ังได�ส%ง
ลูกแล�ว 
 8. วิถีลูกจะพุ%งข้ึนจากแร็กเกตของผู�ส%งลูกข�ามตาข%าย และถ�าปราศจากการสกัดก้ันลูกจะตก
ลงบนพ้ืนสนามส%งลูกของผู�รับลูก และในการพยายามจะส%งลูก ผู�ส%งจะต�องส%งลูกให�ถูก 
 9. เม่ือผู�เล%นอยู%ในท%าพร�อมแล�ว การเคลื่อนแร็กเกตไปข�างหน�าของผู�ส%งลูกถือว%าเริ่มส%งลูก 
 10. เม่ือเริ่มการส%งลูก ถือว%าได�ส%งลูกแล�ว ถ�าแร็กเกตของผู�ส%งสัมผัสลูกหรือพยายามจะส%งลูกแต%
ตีไม%ถูกลูก 
 11. ผู�ส%งจะต�องไม%ส%งลูก จนกว%าผู�รับลูกจะพร�อม แต%ถือว%าถ�าผู�รับลูกพร�อมแล�วถ�าพยายามตี
ลูกท่ีส%งมากลับไป 
 12. ในประเภทคู%ระหว%างการส%งลูก คู%ขาจะยืน ณ ท่ีใดก็ได�ในสนามของตนโดยไม%บังผู�ส%งลูกและ
ผู�รับลูก 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงตําแหน%งของมือและแร็กเกตขณะลูกขนไก%กระทบแร็กเกตในการส%งลูก 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/web570003/home/ktika 
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วิธีการส%งลูก 
ก%อนจะเริ่มการส%งลูกนั้น ต�องเรียนรู�วิธีการจับลูกขนไก%ขณะท่ีทําการส%งลูกก%อน เพ่ือท่ีจะ

สามารถส%งลูกได�อย%างถูกต�องตามท่ีกติการะบุไว� ซ่ึงการจับลูกขนไก%ท่ีนิยมกันจะมีการจับอยู% 2 แบบ คือ 
แบบท่ี 1 การจับแบบทํามือเปIนรูปถ�วย 
การจับวิธีนี้จะทํามือเปIนรูปถ�วยโดยใช�นิ้วหัวแม%มือกับนิ้วชี้ประคองลูกขนไก%บริเวณส%วนปลาย

ของขนไก% นิ้วกลางแตะพยุงบริเวณก�านของขนไก%ตรงบริเวณเชือกมัดลูกขนไก%เส�นบน ลักษณะคล�าย
การถือถ�วยน้ํา แต%ใช�เพียง 3 นิ้ว คือ นิ้วหัวแม%มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง ในการจับลูกขนไก%แบบนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงการจับลูกขนไก%แบบทํามือเปIนรูปถ�วย 
ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=6u-td-EkOUc 

แบบท่ี 2 การจับแบบปากคีบ 
 ให�ใช�นิ้วหัวแม%มือกับนิ้วชี้จับเฉพาะบริเวณปลายขนไก%ขนใดขนหนึ่งไว�เท%านั้น ส%วนอีก 

3 นิ้ว ไม%ต�องจับส%วนใดหรือไม%ต�องประคองลูกขนไก% 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6 แสดงการจับลูกขนไก%แบบปากคีบ 
ท่ีมา : https://asritakoet.wordpress.com 
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รูปแบบการส%งลูก  
 รูปแบบการส%งลูกในกีฬาแบดมินตันท่ีนิยมกัน จะมีอยู% 2 แบบ คือ  การส%งลูกแบบหน�ามือ 
และการส%งลูกแบบหลังมือ 
 แบบท่ี 1 การส%งลูกแบบหน�ามือ เหมาะสําหรับการแล%นประเภทเด่ียว การส%งลูกหน�ามือลูก
โยนโด%ง คือ ลูกโยนท่ีตีนั่นเองแต%เปIนการตีแบบมือตํ่าไปตกยังแดนท่ีกําหนดระหว%างเส�นเขตหลังกับ
เส�นส%งลูกยาว การยืน ยืนในท%าท่ีสบาย สําหรับคนถนัดมือขวาให�เท�าซ�ายอยู%หน�าเท�าขวา ห%างกัน
ประมาณ 12 – 15  นิ้ว ไหล%ซ�ายหันไปทางคู%ต%อสู�อยู%ห%างเส�นส%งลูกสั้น 1-3 ฟุต ใกล�เส�นก่ึงกลางสนาม
และอยู%ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด การจับลูกขนไก%    จับด�วยมือซ�าย แบบทํามือเปIนรูปถ�วยยืดแขนออกไปให�ห%าง
ตัวประมาณช%วงไหล%และอยู%ในระดับไหล%หรือสูงกว%าไหล% การตีจับไม�แร็กเกตหน�ามือให�อยู%ระดับเอวตี
แบบมือตํ่าขณะท่ีปล%อยลูกจากมือซ�าย มือขวาท่ีถือไม�แร็กเกตหมุนข�อมือตามเข็มนาฬิกาเหวี่ยงไม�
แร็กเกตไปข�างหน�า น้ําหนักตัวเปลี่ยนไปอยู%ท่ีเท�าซ�าย ตําแหน%งท่ีไม�แร็กเกตกระทบลูกอยู%ระหว%างหัว
เข%าและเอว ขณะท่ีไม�กระทบลูกหมุนแขนและข�อมืออย%างรวดเร็ว หลังจากตีลูกแล�วให�เคลื่อนไหว
ตัวเองเข�าสู%ฐานและอยู%ในท%ายืนเตรียมพร�อม 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงการส%งลูกด�านหน�ามือ 
ท่ีมา : https://praewfreedom.wordpress.com 
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แบบท่ี 2 การส%งลูกแบบหลังมือ เหมาะสําหรับการแล%นประเภทคู%หรือคู%ผสม การส%งลูกสั้นตํ่า
ก็คือ  ลูกหยอดท่ีตีแบบมือตํ่าให�ข�ามตาข%ายไปในระดับตํ่าใกล�ขอบบนท่ีสุดเท%าท่ีจะเปIนไปได�ไม%ตกเลย
เส�นส%งลูกสั้นของสนาม มีวิธีการส%งดังนี้ การยืนให�เท�าขวาอยู%หน�าเท�าซ�าย น้ําหนักตัวอยู%ท่ีเท�าขวาห%าง
เส�นส%งลูกสั้นประมาณ 1 ฟุต หรือเขตเส�นส%งลูกสั้น การจับลูกขนไก%ให�จับแบบปากคีบ โดยใช�
นิ้วหัวแม%มือและนิ้วชี้จับท่ีขนของลูกจับให�หัวลูกชี้ตํ่าลง  หรือขนานกับพ้ืนไม%ปล%อยลูกก%อนตีเหมือน
การตีแบบหน�ามือ การตีจับไม�แบบหลังมือจับด�ามสั้นๆ ตีลูกอยู%หน�าตัว การตีข�อมือหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาหน�าไม�อยู%ในช%วงแคบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 แสดงการส%งลูกด�านหลังมือ 
ท่ีมา :  http://www.thaibadminton.com/main/modules/newbb_plus 

/viewtopic.php? topic_id=13321 

นอกจากการส%งลูกท้ัง 2 แบบแล�ว ยังมีการส%งลูกอีกแบบหนึ่งคือ การส%งลูกดาด คือการส%งลูก
ไปหาฝwายตรงข�ามโดยให�ลูกลอยเรียดตาข%ายไปอย%างเร็ว นับเปIนกลยุทธ�อย%างหนึ่ง แต%ไม%ควรใช�
บ%อยครั้งนัก เพราะฝwายตรงข�ามจะสามารถเรียนรู�และหาวิธีการแก�ไขได�ง%าย จึงไม%เปIนท่ีนิยมในปpจจุบัน 
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การตีลูกโด%ง 
 เจียมศักด์ิ  พานิชชัยกุล (2530 : 100 -102) ได�อธิบายถึงการตีลูกโด%งไว�ว%า เปIนทักษะ
พ้ืนฐานหลักท่ีควรเริ่มฝFกก%อนการฝFกตีแบบอ่ืนๆ ท้ังหมด เพราะเปIนลูกท่ีง%ายท่ีสุด เนื่องจากเปIนลูกท่ี
ลอยโด%งไปมาในอากาศ และมีวิถีการวิ่งของลูกค%อนข�างช�า ผู�เล%นมีเวลาลําดับข้ันตอนในการตีได�ตาม
หลักการนับต้ังแต%การจับไม�แร็กเกตให�ถูกต�อง การต้ังท%าตีลูก การปรับหน�าไม� เพ่ือให�การตีสัมผัสลูกไป
ในทิศทางท่ีต�องการ การใช�แรงเหวี่ยงของแขน แรงตวัดของข�อมือ การถ%ายน้ําหนักตัวจากเท�าหลังไปสู%
เท�าหน�า และการก�าวเคลื่อนท่ีอย%างถูกต�องจะช%วยให�ผู�เล%นสามารถตีลูกได�อย%างสมบูรณ�แบบมากยิ่งข้ึน 
ลูกโด%งสามารถตีได�ท้ังจากด�านหน�ามือและด�านหลังมือ และใช�ในเกมท้ังการเล%นประเภทเด่ียวและ
ประเภทคู% โดยแบ%งวิธีการตีลูกโด%งออกเปIน 2 แบบ คือ 
 แบบท่ี 1 ตีแบบหน�ามือเหนือศีรษะ (Overhead Forehand Clear) การตีลักษณะนี้ใช�เม่ือ
ลูกลอยอยู%เหนือศีรษะทางด�านหน�ามือ ปกติใช�เล%นเม่ืออยู%หลังสนามและผู�เล%นต้ังใจท่ีจะให�ลูกโด%งข้ึนไป
เปIนมุมสูงตกลงมาบริเวณหลังสนามคู%ต%อสู� 
 ท%าเตรียม ยืนในลักษณะเตรียมพร�อม หัวไม�แร็กเกตต้ังข้ึนบิดลําตัวมาทางขวาและก�าวเท�า
ซ�ายไปข�างหน�า 1 ก�าว เพ่ือให�ด�านซ�ายของลําตัวชี้ตรงไปยังตาข%ายน้ําหนักตัวตกลงบนเท�าขวา ขณะท่ี
บิดลําตัวยกไม�แร็กเกตข้ึนผ%านหน�าและให�ห�อยตกลงทางด�านหลังไหล%ขวางอข�อศอกและห�อยข�อมือลง 
ข�อมือหักไปทางด�านหลัง แขนซ�ายยกข้ึนเพ่ือช%วยในการทรงตัว 
 การตีลูก ขณะท่ีลูกขนไก%ลอยมาในตําแหน%งท่ีต�องการ ยืดตัวข้ึนเพ่ือให�จังหวะท่ีไม�แร็กเกต
กระทบลูกนั้นเปIนตําแหน%งท่ีสูงสุดเหนือศีรษะ ยกข�อมือข้ึนข�างบนขณะท่ีหัวไม�แร็กเกตยังอยู%ใน
ลักษณะท่ีห�อยตํ่าอยู%อย%างเดิม ถ%ายน้ําหนักตัวมาอยู%เท�าหน�า ขณะท่ีแขนเหยียดตรงข้ึน ก%อนท่ีไม�
แร็กเกตจะกระทบลูก ข�อมือเหยียดตรงเหวี่ยงหัวไม�แร็กเกตไปข�างหน�าด�วยความเร็วเต็มท่ีเพ่ือตีลูกขน
ไก%ให�เคลื่อนท่ีไป เม่ือตีไปแล�วหัวไม�แร็กเกตเคลื่อนท่ีตามไปข�างหน�าและเหวี่ยงลงข�างลําตัว น้ําหนักตัว
จะอยู%เท�าหน�า เม่ือแขนเหวี่ยงตามจนหมดระยะทางแล�วกลับมาอยู%ในลักษณะเตรียมพร�อมใหม% หลัก
สําคัญในการตีต�องยืนหันข�างให�กับแนวลูกขนไก%ลอยมา   ขณะเตรียมตัวตีน้ําหนักตัวจะตกลงบนเท�า
หลัง ไม�แร็กเกตถือห�อยตกลงด�านหลังศีรษะหักข�อมือไปด�านหลัง และยืดตัวข้ึนเต็มท่ี เปลี่ยนน้ําหนัก
ตัวไปเท�าหน�า และให�เท�าท้ังสองอยู%ติดพ้ืนตลอดเวลา 
 แบบท่ี 2 ตีแบบหลังมือเหนือศีรษะ (Overhead backhand Clear) การตีลักษณะนี้ใช�ตีลูก
ขนไก%ในระดับสูงจากหลังสนามด�านข�างด�านหนังมือ จุดประสงค�ของการตีลูกนี้ก็เพ่ือให�โด%งไปทาง
ด�านหลังสนาม ตรงกันข�าม ใช�ลูกนี้ท้ังในขณะรับโดยรับมุมกระทบของไม�แร็กเกต 
 การตี ยืนในท%าเตรียมพร�อมถอยเท�าซ�ายลงมา 1 ก�าว บิดลําตัวมาทางซ�าย จนกระท่ังหันหลัง
ให�ตาข%าย แขนท่ีถือไม�แร็กเกตงอศอกชี้ต้ังข้ึนพุ%งไปยังจุดกระทบลูกของไม�แร็กเกตท่ีอยู%เหนือไหล%ขวา
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ข้ึนไป จังหวะท่ีตีนั้นเท�าขวาจะอยู%หน�าเท�าซ�าย เหวี่ยงแขนต้ังศอกชี้ตรงไปยังจุดท่ีจะตีแล�วเหยียด
ส%วนบนให�ต้ังตรง ทําให�หัวไม�แร็กเกตเคลื่อนท่ีไปตีลูกขนไก%ด�วยความเร็วและหนักหน%วงแรงท้ังหมดท่ี
ได�จะไปรวมท่ีจุดกระทบ หลังจากท่ีไม�แร็กเกตกระทบลูกขนไก%แล�วให�เหวี่ยงแขนไปตามธรรมชาติ 
แล�วกลับมาอยู%ในท%าเตรียมพร�อม ข�อควรระวัง  บิดข�อมือและลําตัวไปด�านซ�ายถอยหลัง 1 ก�าว ด�วย
เท�าซ�าย ให�ข�อศอกชี้ไปยังจุดท่ีจะตีลูก ดึงแร็กเกตไปทางด�านหลังให�มากท่ีสุด เพ่ือจะได�เหวี่ยงไม�
แร็กเกตสูงสุดขณะตีลูก และเอียงไหล%ขวาเข�าหาตาข%ายขณะตี 
 นอกจากท้ัง 2 แบบท่ีกล%าวมาแล�ว ยังมีการตีลูกโด%งอ�อมศีรษะ (The Round the Head 
Clear) โดยการตีลูกโด%งอ�อมศีรษะจะใช�เม่ือไม%สามารถตีลูกโด%งด�านหลังมือได� ใช�รับลูกเสิร�ฟดาดท่ีมา
ท�างด�านซ�ายมือ และใช�เม่ือลูกนั้นค%อนมาทางซ�ายมือ 
 วิธีปฏิบัติ ให�จับแร็กเกตแบบหน�ามือ ยืนให�เท�าซ�ายอยู%หน�าเท�าขวาและห%างกันมากกว%าการตี
ลูกโด%งแบบธรรมดา ปลายเท�าซ�ายเกือบขนานกับตาข%าย เหวี่ยงแร็กเกตไปข�างหลังให�หัวแร็กเกตตํ่าลง
มาข�างหลังค%อนไปทางซ�าย เอนตัวมาทางซ�าย เข%าซ�ายงอเล็กน�อย น้ําหนักตัวอยู%กลางลําตัว จุดท่ี
แร็กเกตกระทบลูกอยู%ตรงศีรษะค%อนมาทางซ�าย สะบัดข�อมือตีลูกให�โด%งไปทางหลังคอร�ดตรงข�าม มี
การตามแรงโดยแขนขวาเฉียดข�ามศีรษะไปให�ยาวตามลูกและขวางมาทางขวาของลําตัว แขนซ�ายและ
ไหล%ซ�ายหันไปท่ีตาข%าย เม่ือตีลูกไปแล�วเท�าขวาจะกลับเข�าไปอยู%ในแนวเดียวกันกับเท�าซ�าย 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงจังหวะการตีลูกโด%งหน�ามือเหนือศีรษะ 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/61bad2556/fut-weirkh-kab-canghwa-khxng-kar-ti-luk 

 

การตีลูกหยอด การตีลูกงัด และการตีลูกดาด 
 การตีลูกหยอด 
 ลูกหยอดเปIนลูกท่ีตีได�ท้ังด�านหน�ามือและหลังมือ ท้ังลูกโด%งเหนือศีรษะ และลูกท่ีตีจากระดับ
ตํ่ากว%า ตาข%ายเพ่ือบีบให�คู%ต%อสู�ละท้ิงพ้ืนท่ีสนามด�านหลังเข�ามาบริเวณหน�าตาข%าย โดยลูกหยอดจะพุ%ง
ย�อยข�ามตาข%ายและตกลงสู�พ้ืนสนามไม%เกินเส�นส%งลูกสั้นของสนามด�านตรงกันข�าม ซ่ึงหากผู�เล%นได�
ฝFกฝนลูกหยอดให�เกิดความชํานาญแล�ว ก็จะเสริมการเล%นในเชิงรุกให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 ธนรัตน�  หงส�เจริญ (2537 : 53) ได�ให�ความสําคัญและจุดประสงค�ของการตีลูกหยอดไว�ว%า 
ลูกหยอดถือว%าเปIนลูกพ้ืนฐานหลักท่ีสําคัญในเกมแบดมินตันท้ังประเภทเด่ียวและประเภทคู% ลูกหยอด
เปIนลูกท่ีผู�เล%นสามารถตีได�ท้ังด�านหน�ามือและหลังมือจากระดับท่ีตํ่ากว%าตาข%าย ด�วยการตีลูกขนไก%ให�
ย�อยข�ามไปตกท่ีบริเวณด�านหน�าของคู%แข%งขัน โดยจุดประสงค�ของการตีลูกหยอดนั้นข้ึนอยู%กับ
สถานการณ�และโอกาสต%อไปนี้  

1. จะใช�ในเกมรับขณะเสียเปรียบ 
2. ใช�ในการเปลี่ยนเกมจากรับเปIนเป�ดเกมรุก 
3. เพ่ือบังคับให�คู%แข%งผละออกจากจุดศูนย�กลาง 
4. เพ่ือการทําคะแนน 
5. เพ่ือบีบให�คู%แข%งขันตีลูกโต�ตอบด�วยความยากลําบากยิ่งข้ึน 

วิธีการตีลูกหยอด 
เจียมศักด์ิ พานิชชัยกุล (2530 : 123-125) ได�อธิบายถึงวิธีการตีลูกหยอดชนิดต%างๆ ไว�ว%า 

การตีลูกหยอดแบ%งได�ออกเปIน 2 แบบ ดังนี้ 
1. การตีลูกหยอดหน�าตาข%าย ลักษณะลูกหยอดหน�าตาข%ายเปIนลูกท่ีมีระยะทางการวิ่งของลูก

ขนไก%สั้นท่ีสุด และผู�ท่ีตีลูกหยอดหน�าตาข%ายควรจะตีลูกขนไก%ในระดับสูงใกล�ตาข%ายให�มากท่ีสุด และผู�
เล%นต�องเคลื่อนท่ีเข�าหาลูกใช�การก�าวเท�าและยืดลําตัว จะทําให�ลูกข�ามไปยังฝwายคู%ต%อสู�ได�ง%ายยิ่งข้ึน 
การตีลูกหยอดไม%ต�องใช�แรงโหมเหมือนการตีลูกอ่ืนๆ แรงท่ีใช�จากการตีส%วนใหญ%จะมาจากการตวัด
ของข�อมือ การตีลูกหยอดหน�าตาข%าย แบ%งออกได�ดังนี้ 

1.1 การตีลูกหยอดด�านหน�ามือหน�าตาข%าย 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 10 แสดงการตีลูกหยอดด�านหน�ามือหน�าตาข%าย 
ท่ีมา : http://www.thaibadminton.com/main/modules/newbb_plus/ 

viewtopic.php? topic_id=30452&start=20 
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ท%าเตรียม ยืนในท%าเตรียมพร�อมเคลื่อนท่ีเข�าหาลูกโดยเริ่มจากเท�าท่ีใกล�ลูก เม่ือได�ระยะก�าว
เท�าขวาออกไปท่ีลูกจะตกเหยียดแขนขวาออกไปยังลูก น้ําหนักตัวอยู%ท่ีเท�าขวา แขนซ�ายเหยียดไปทาง
ด�านหลังช%วยในการทรงตัว รักษาการทรงตัวไว�อย%าได�ถลําจากจุดศูนย�กลางของสนามจนเกินความ
จําเปIน 

วิธีตีหงายหน�าไม�แร็กเกตข้ึน กระดิกข�อมือข้ึนให�หน�าไม�แร็กเกตกระทบลูกเพียงเบาๆ เพียง
เพ่ือให�ลูกลอยเฉียดตาข%ายแล�วตกทันทีใกล�ตาข%ายมากท่ีสุด หักข�อมือตามลูกไปแล�วถอยเท�ากลับมา
อยู%ในท%าเตรียมพร�อม 

1.2 การตีลูกหยอดหน�ามือปp�นหน�าตาข%าย การตีลูกหยอดหน�ามือปp�น เหมือนการตีลูกหยอด
หน�ามือหน�าตาข%ายทุกอย%างแต%แตกต%างกันท่ี การเหวี่ยงข�อมือจากทางขวามาทางซ�ายเปIนรูปครึ่ง
วงกลม 

1.3 การตีลูกหยอดหลังมือหน�าตาข%าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 11 แสดงการตีลูกหยอดด�านหลังมือหน�าตาข%าย 
ท่ีมา : https://chaninsitkaoksn.wordpress.com/ 

ท%าเตรียม ยืนในท%าเตรียมพร�อมบิดลําตัวไปทางซ�ายก�าวเท�าขวาไปข�างหน�า 1 ก�าว เหยียด
แขนขวาไปยังตําแหน%งท่ีจะตีลูกน้ําหนักตัวตกลงบนเท�าขวา ไหล%ขวาจะหันเข�าหาตาข%าย 

วิธีตีกระดิกข�อมือข้ึนให�ไม�แร็กเกตกระทบลูกโดยกระดิกข้ึนทางด�านหลังมือ ลูกหยอดหน�าตา
ข%ายนี้   ผู�เล%นจะยืนหน�าตาข%ายระหว%างเส�นส%งลูกกับตาข%าย จังหวะการเล%นลูกจะต�องรวดเร็วก�าวเท�า
ยาว เท�าขวาก�าวก%อนเสมอ แรงมาจากการกระดิกข�อมือบังคับลูกขนไก%ให�ข�ามตาข%ายในวิถีทางตรง 
และย�อยตกลงชิดตาข%ายในแดนคู%ต%อสู� 

1.4 การตีลูกหยอดหลังมือปp�นหน�าตาข%าย การตีลูกหยอดหลังมือปp�นหน�าตาข%ายจะเหมือน
การตีลูกหยอดหน�ามือปp�นหน�าตาข%ายทุกอย%าง แต%แตกต%างกันตรงการเหวี่ยงข�อมือ จากด�านซ�ายมา
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ด�านขวาเปIนรูปครึ่งวงกลม ซ่ึงจะทําให�ลูกหมุนมากข้ึน เปIนการสร�างความยากลําบากให�คู%ต%อสู�ในการ
ตีโต�กลับ 

2. การตีลูกแตะหยอดหรือลูกตัดหยอด ลูกแตะหยอดเปIนลูกท่ีตีเหนือศีรษะจากส%วนหลังของ
สนามให�พุ%งย�อยลงหน�าตาข%าย ซ่ึงบางครั้งเรียกกันว%า ลูกตัดและลูกแตะหยอดจากส%วนหลังของสนาม
มีระยะทางวิ่งของลูกไกลกว%าลูกหยอดหน�าตาข%าย ถ�าความเร็วของลูกไม%พอและคู%ต%อสู�คาดคะเน
เปzาหมายการตีได�ถูกต�องก็อาจจะวิ่งเข�าดักและแย็บลูกหน�าตาข%ายได� 

การตีลูกงัด (ลูกโยนหลัง) 
 ลูกงัดเปIนวิธีการตีลูกมือล%างเพ่ือใช�ปzองกันเปIนสําคัญ โดยตีบริเวณเส�นส%งลูกสั้นกับตาข%ายใน
การเล%นประเภทเด่ียวและการเล%นประเภทคู% และใช�ในการรับลูกหยอดหน�าตาข%ายท่ีตกลงตํ่าจนเกือบ
ถึงพ้ืน ลูกจะงัดข้ึนสูงจะลึกจนถึงเส�นหลังเหมือนกับการตีลูกโด%ง ลูกงัดเปIนลูกท่ีตีด�วยแรงสะบัดข�อมือ
มากกว%าการเหวี่ยงของแขน เปzาหมายการตีลูกงัดได�แก% บริเวณสองมุมท�ายสนาม ลูกงัดท่ีดีควรใช�ใน
โอกาสต%อไปนี้ 
 1. ใช�ในเกมรับขณะเสียเปรียบ 
 2. ลดทอนประสิทธิภาพในการรุกของคู%แข%งขัน 
 3. เพ่ือบังคับให�คู%แข%งต�องผละออกจากจุดศูนย�กลาง 
 4. ใช�สลับกับการหยอดลูก เพ่ือสร�างความกังวลใจของคู%แข%งขัน 

วิธีการตีลูกงัด 
 วาสนา คุณาอธิสิทธิ์ (2546 : 60-61) ได�เสนอแนะวิธีตีลูกงัดและเทคนิคการใช�ลูกงัดไว�ดังนี้ 
  ลูกงัดเปIนวิธีตีลูกมือล%างท่ีใช�ในการปzองกันเปIนสําคัญ โดยตีจากบริเวณเส�นส%งลูกสั้นกับตา
ข%าย ในการเล%นประเภทเด่ียวและประเภทคู% และใช�รับลูกหยอดหน�าตาข%ายท่ีตกลงตํ่าจนเกือบถึงพ้ืน 
ลูกจะถูกงัดข้ึนสูงและลึกจนถึงเส�นหลังเหมือนกับการส%งลูกโด%ง ท%าทางในการตีลูกงัดมีดังนี้ 
 1. ลูกงัดหน�ามือ การตีลูกงัดหน�ามือเหมือนกับการส%งลูกโด%งโดยมีท%าทางการเล%นดังนี้ 
 การสวิงไม�แร็กเกตไปข�างหน�า จับด�ามแบบหน�ามือสวิงไม�แร็กเกตลงไปข�างหลังลําตัวด�าน
ขวามือ งอแขนแล�วหักข�อมือไปข�างหลังให�หัวไม�แร็กเกตสูงข้ึน ขณะเดียวกันให�ก�าวเท�าซ�ายไปหาจุดท่ี
ลูกตก ซ่ึงจะเปIนไปในลักษณะเอนไหล% และลําตัวด�านข�างเข�าหาตาข%าย 
 การสวิงไม�แร็กเกตมาข�างหน�าและจุดกระทบลูก สวิงไม�แร็กเกตลงมาลักษณะไม%งอข�อศอก 
แต%ยังหักข�อมือไปข�างหลังอยู% ย%อขาซ�ายลงเต็มท่ีเพ่ือให�เข�าถึงลูกให�มากท่ีสุด ขาขวายืดตรง น้ําหนักตัว
อยู%เท�าซ�ายท้ังหมดแลก%อนกระทบลูกประมาณ  2 ฟุต ต�องเหยียดข�อมือออก แล�วเกร็งเพ่ือตีลูกงัดให�
สูงข้ึนอย%างแรง  จุดกระทบลูกอยู%ทางด�านขวา 
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 การตามแรง หลังการตีแล�วให�ยกไม�แร็กเกตสูงตามลูกข้ึนไปจนถึงหน�า ไหล%ซ�าย และอาจ
ยกข้ึนสูงกว%าระดับไหล% ตามองลูกอยู%ตลอดเวลา แรงส%งจากเข%าซ�าย จะทําให�ถอยเท�ากลับมาอยู%ใน
ระดับเดียวกับเท�าขวาได�อย%างรวดเร็ว ผู�เล%นท่ีชํานาญจะตีลูกงัดโดยยืนให�เท�าขวานําหน�าก%อนแล�วค%อย
ก�าวเท�าซ�ายเข�าไปหาลูก เพ่ือเปIนการลดระยะทางหรือลดความห%างลง ผู�ท่ีเริ่มเล%นควรก�าวเท�าซ�าย
นําหน�าไว�ก%อน ต%อจากนั้นต�องสวิงไม�แร็กเกตให�เต็มท่ี และระวังอย%าตีแรงเกินไปจนลูกออกเส�นหลัง 
 2. ลูกงัดหลังมือ การเล%นลูกงัดหลังมือ ใช�วิธีจับหน�าไม�ได�ท้ังแบบหน�ามือและหลังมือ แต%ใช�
ความยืดหยุ%นของข�อมือและการบังคับลูกมากกว%าการตีงัดหน�ามือ ไม%จําเปIนต�องใช�แรงมากนอกจาก
สะบัดข�อมืออย%างแรง 
 การสวิงไม�แร็กเกตไปข�างหลังทางด�านซ�ายและงอข�อศอก มืออยู%ชิดกับไหล%ซ�าย หักข�อมือไป
ข�างหลังเต็มท่ีจนหัวไม�แร็กเกตอยู%เหนือไหล% ก�าวเท�าขวาเข�าไปหาลูก 
 การสวิงไม�แร็กเกตมาข�างหน�า และจุดกระทบลูกยืดข�อศอกออกในลักษณะผลักออกมาหาลูก 
แขนตึงจุดกระทบลูกอยู%ทางด�านซ�ายของลําตัวและอยู%หน�าเท�าขวา ยืดข�อมือออกไปขณะตีลูก 
 การตามแรง เหมือนกับการเล%นลูกงัดหน�ามือโดยใช�แรงส%งจากขาขวา 
 เนื่องจากวิถีของลูกงัดเหมือนลูกโด%งหลัง จึงใช�มากในการเล%นประเภทเด่ียวและการเล%น
ประเภทคู%   แต%ถ�าเข�าถึงลูกเร็วควรเล%นลูกหน�าตาข%ายจะดีกว%า ถ�าจะเล%นลูกงัดต�องตีให�ลูกไปตกท�าย
สนามห%างจากเส�นหลังเข�ามาประมาณ 6 นิ้ว หรือ 1 ฟุต และถ�าจําเปIนต�องใช�เวลาในการกลับเข�าท่ีให�
มากข้ึนก็ต�องตีให�สูงมากข้ึนด�วย อย%างไรก็ตามอย%าโยนลูกไปให�ฝwายตรงกันข�ามตบลูกได�ง%ายๆ จะ
เสียเปรียบ ต�องตีให�ลึกไปถึงเส�นหลังท้ังลูกหน�ามือและลูกหลังมือ กรณีฝwายตรงกันข�ามเล%นลูกหยอด
ใกล�ตาข%าย จะต�องใช�ข�อมือตวัดลูกให�พ�นตาข%ายโดยไม%ต�องใช�แรงและการตามแรงมากนัก แต%ไม%ควร
จะใช�บ%อย นอกจากลูกท่ีใกล�ตาข%ายจริงๆ เท%านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 แสดงการล%นลูกงัดหลังมือในการเล%นประเภทคู%ผสม 
ท่ีมา : http://www.badmintonthaitoday.com/gallery_detail.php?album=29 
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 ในการเล%นประเภทเด่ียวส%วนมากจะใช�ลูกหยอดรับลูกท่ีส%งมาแบบตวัด ฉะนั้นแทนท่ีจะใช�ลูก
หยอดก็ให�ใช�ลูกงัดแทน เพ่ือหลอกล%อให�ฝwายตรงกันข�ามเข�าใจผิด หรือไม%แน%ใจว%าผู�เล%นจะรับด�วยลูก
หยอดหรือลูกงัดทําให�เสียจังหวะ ลูกงัดหลังมือใช�รับลูกท่ีเล%นมาทางมุมซ�ายมือ โดยจะต�องตีใน
ลักษณะหันหลังให�กับตาข%ายโดยสวิงไม�แร็กเกตและข�อมือให�เร็วท่ีสุด นอกจากนั้นยังใช�รับลูกส%งแบบ
ดาดหรือตวัดมาทางซ�ายมือ หรือลูกทแยงมุม 

การตีลูกดาด 
 ลูกดาดเปIนลูกท่ีใช�ตีในระยะท่ีความสูงระดับไหล% ในเม่ือลูกลอยมาตํ่าไม%สามรถใช�ตีด�วยลูก
โด%งเหนือศีรษะได�และสูงเกินไปท่ีจะใช�ลูกงัด จุดประสงค�ของการตีลูกระดับไหล%ก็เพ่ือให�ลูกข�ามตาข%าย
ไปอย%างรวดเร็วและไม%สูงกว%าตาข%ายมากนัก การตีลูกดาดใช�ได�ท้ังการตีลูกหน�ามือและหลังมือ จะตี
ตรงจุดไหนของสนามก็ได� ในเม่ือลูกลอยมาระดับไหล% โดยลูกดาดเปIนลูกท่ีใช�สําหรับการรุกและการ
ปzองกันต�องตีให�เร็วและแม%นยํา เพ่ือบีบบังคับให�คู%แข%งขันต�องตีลูกตอบโต�กลับมาด�วยความยากลําบาก 
ลูกดาดควรใช�ในโอกาสต%อไปนี้  
 1. เพ่ือเปIนลูกนําในการเป�ดเกมรุก 
 2. เพ่ือบีบบังคับให�คู%แข%งขันตีลูกกลับมาด�วยความยากลําบาก 
 3. เพ่ือแก�ไขสถานการณ�จากเกมรับเปIนเกมรุก 
 4. เพ่ือทําคะแนน 

วิธีการตีลูกดาด  
 เจียมศักด์ิ  พานิชชัยกุล (2530 : 199-122) ได�อธิบายถึงวิธีการตีลูกดาดโดยท่ัวไป แบ%งออก
ดังนี้ 
 1. การตีลูกดาดด�านหน�ามือ  
 ยืนในท%าเตรียมพร�อม บิดลําตัวไปทางด�านขวา น้ําหนักตัวตกลงบนเท�าขวา เหวี่ยงไม�แร็กเกต
ไปทางด�านหลัง หักข�อมือข้ึน พาดเท�าซ�ายพาดขวางเท�าขวาด�านข�าง ด�านซ�ายของลําตัวจะหันเข�าหา
ตาข%าย ไม�แร็กเกตอยู%ทางด�านหลัง ข�อมือหักข้ึน 
 วิธีตี เหวี่ยงไม�แร็กเกตมาทางด�านข�างลําตัว ข�อมือหักข้ึนตลอด เวลาขณะท่ีตีแขนเหยียดออก
สะบัดข�อมือไปข�างหน�า หน�าไม�จะตีลูกขนไก%ขณะความเร็วเต็มท่ีขณะท่ีลูกลอยอยู%ระดับไหล%ให�พุ%งตรง
ไปข�างหน�าเฉียดข�ามตาข%าย ไม�แร็กเกตเคลื่อนตามแรงเหวี่ยงไปในทางเดียวกับท่ีลูกขนไก%เคลื่อนท่ี 
น้ําหนักตัวเปลี่ยนมาตกลงท่ีเท�าหน�า แล�วกลับมาอยู%ในท%าเตรียมพร�อม 
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2. การตีลูกดาดด�านหลังมือ  
 ยืนในท%าเตรียมพร�อม บิดลําตัวไปทางซ�ายมือ ไม�แร็กเกตยังคงอยู%ทางด�านหลัง ขณะท่ีดึงไม�
แร็กเกตไปทางด�านหลังหัวแม%มือขวาจะชี้เข�าหาตัวบิดไหล%จนกระท่ังเกือบหันหลังเข�าหาตาข%าย ศอก
ขวาพุ%งตรงไปยังจุดท่ีจะตีท่ีอยู%สูงระดับไหล%ด�านข�างลําตัว ก�าวเท�าขวาพาดข�ามเท�าซ�าย 
 วิธีตี เหวี่ยงแขนออกมาด�านข�าง หัวไม�แร็กเกตยังคงอยู%ทางด�านหลังหันตัวคืนน้ําหนักตัว
เปลี่ยนมาตกบนเท�าหน�า แขนเหยียดออก สะบัดมือไปข�างหน�าเพ่ือตีลูกขนไก%ด�วยความแรงเร็ว หน�า
ไม�แร็กเกตจะกระทบลูกขนไก%ท่ีจุดหมายสูงระดับไหล%ทางด�านไหล%ขวา ลูกขนไก%จะพุ%งเฉียดตาข%ายข�าม
ไปตกแดนตรงกันข�าม เมือตีแล�วเหวี่ยงไม�แร็กเกตตามทางท่ีตีลูกไปจนสุดและดึงแขนกลับมาอยู%ในท%า
เตรียมพร�อม จะสังเกตได�ว%าการตีลูกนั้นแขนจะเคลื่อนท่ีขนานไปกับพ้ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 แสดงการตีลูกดาดด�านหลังมือในการเล%นประเภทคู%ชาย 
ท่ีมา : http://www.badmintonthaitoday.com/gallery_detail.php?album=28 

 
การตีลูกตบ การรับลูกตบและการตีลูกแย็บ  
 การตีลูกตบ 
 ลูกตบ หมายถึง ลูกท่ีตีจากท่ีสูงเหนือศีรษะโดยกดให�ไม�คว่ําลง เพ่ือให�ลูกลงสู%ระดับตํ่าอย%าง
รวดเร็วและรุนแรง เปIนลูกท่ีใช�บีบบังคับให�อีกฝwายตกเปIนฝwายรับและมีเวลาจํากัดท่ีสุดในการเตรียมตัว
เพ่ือการโต�ตอบ ถ�าผู�เล%นตบได�อย%างแม%นยํา และไปทิศทางท่ีหวังผลได�แล�วจะเปIนลูกท่ีใช�ได�ผลดี 
 วาสนา คุณาอธิสิทธิ์ (2546 : 38) ได�อธิบายไว�ว%า ลูกตบเปIนหัวใจของการเล%นแบดมินตัน
เพราะต�องใช�กําลังมากแต%ทําให�ได�คะแนนและชนะในท่ีสุด นอกจากนั้นยังเปIนการเล%นท่ีต�องอาศัย
ความรวดเร็วไม%ว%าจะยืนอยู%ในตําแหน%งใดของสนามแต%ตําแหน%งตบได�ดีส%วนมากจะอยู%บริเวณระหว%าง
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เส�นส%งลูกสั้นกับเส�นส%งลูกยาว   (ถ�าไกลไปกว%านี้จะตบได�ไม%รุนแรง) โดยตีลูกกดให�ตํ่าลงอย%างแรงและ
ลึกให�มากท่ีสุดเท%าท่ีจะทําได� เปzาหมายของลูกมักจะเปIนท่ีว%าง รองลงมา คือ ตรงตัวผู�รับ ฉะนั้นการ
ตบจึงต�องใช�ความสามารถทุกอย%างเต็มท่ีและตบลูกท่ีมีโอกาส โดยวิธีการตบลูกพอสรุปได�ดังนี้ 
 1. ลูกตบธรรมดาหน�ามือ (The Forehand Smash) ลูกตบธรรมดาเปIนลูกตบหน�ามือท่ีได�
กล%าวถึงวิธีการ ตําแหน%งยืน ตําแหน%งท่ีลูกตบ เปzาหมาย การเคลื่อนท่ี ฯลฯ และเปIนการตบตรงหรือ
ทแยงมุมง%าย ๆ เท%านั้น 
 2. ลูกตบอ�อมศีรษะ (The Round the Head Smash) การเล%นแบดมินตันในปpจจุบันนิยม
เล%นเร็วและเปIนฝwายจู%โจมก%อน ลูกตบอ�อมศีรษะจึงสําคัญมากเปIนลูกท่ีใช�โจมตีอย%างรวดเร็ว และจะใช�
เม่ือฝwายตรงกันข�ามส%งลูกหรือเล%นลูกมาทางซ�ายมือ ตามปกติซ�ายมือจะเปIนจุดอ%อนของเกือบทุกคน
และต�องโต�ตอบกลับมาด�วยลูกหลังมือ แต%ถ�าลูกมาเร็วจะรับหรือถอยไปใช�ลูกหลังมือไม%ทันหรือทันก็
อาจจะเปIนลูกท่ีเปIนจุดอ%อน ทําให�ฝwายตรงกันข�ามตบกลับมาได� จึงต�องใช�การตบลูกอ�อมศีรษะแทน 
 ส%วนมากจะใช�ลูกตบอ�อมศีรษะ เพ่ือรับลูกส%งดาดท่ีมาทางซ�ายมือ ซ่ึงเปIนลูกโต�ตอบท่ีใช�แทน
ลูกหลังมือ ผู�ตีต�องสวิงไม�แร็กเกตออกไปด�านข�างลําตัวให�ไม�แร็กเกตอยู%ด�านหลังแล�วสวิงตีลูกให�แขน
เปIนวงอ�อมศีรษะจุดกระทบลูกอยู%เหนือไหล%ซ�ายในการตบตรง ถ�าตบทแยงจุดกระทบลูกจะอยู%หน�า
ไหล%ซ�าย มือตามแรงมาทางขวาในลักษณะปpดผ%านขวางลําตัว ถ�าตบทแยงจะมีการตามแรงมากกว%า 
เสร็จแล�วต�องกลับเข�าท่ีโดยไม%เสียการทรงตัวฉะนั้นลูกตบอ�อมศีรษะจึงเร็ว นอกจากการใช�รับลูกส%งดาด 
และใช�แทนลูกหลังมือแล�วยังใช�รับลูกส%งโด%งมากท่ีมุมกว�างออกไปทางด�านซ�ายด�วย เนื่องจากการตบลูก
นี้ต�องอาศัยแรงของแขนท%อนล%างและข�อมือมาก (โดยเฉพาะลูกทแยง)ดังนั้นหลังการตบต�องกลับเข�าท่ี
ให�ได� มิฉะนั้นจะเสียการทรงตัว จึงต�องฝFกให�เปIนอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 แสดงการตบอ�อมศีรษะ 
ท่ีมา : http://sport.sanook.com/260945/ 
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 3. ลูกระโดดตบ (The Jumping Smash) การกระโดดตบมีทักษะพ้ืนฐานเหมือนกับการตบ
ลูกธรรมดา เว�นแต%ในขณะท่ีไม�แร็กเกตกระทบลูกผู�ตีต�องกระโดดข้ึนด�วยเท�าท้ังสองเพ่ือจะได�เข�าถึงลูก
และตบได�เร็ว ผู�ท่ีนิยมเล%น คือ นักแบดมินตันชาวอินโดนิเชีย จีน มาเลเซีย เปIนต�น ลูกกระโดดตบมี
ประโยชน�และได�เปรียบกว%าลูกตบธรรมดา เพราะสามารถเพ่ิมความสูงของการตบได�มากข้ึน อีกท้ังทํา
ให�ผู�รับลําบากมากข้ึนด�วยและสามารถตบได�เร็วกว%า หรือลูกไปเร็วกว%าลูกตบธรรมดา ทําให�ฝwาย
ตรงกันข�ามรับไม%ทัน เม่ือมีประโยชน�ก็มีโทษได�เม่ือเปIนฝwายเสียเปรียบ นั้นคือผู�เล%นไม%แข็งแรงพอใช�
รองเท�าท่ีหัวไม%เปIนยาง จะทําให�เหนื่อยมากเพราะต�องใช�แรงในการกระโดดให�มากข้ึน และผู�ตีกลับ
เข�าท่ีเดิมช�า ฉะนั้นควรใช�ต%อเม่ือลูกนั้นมีความสูงมากพอและผู�เล%นมีความคล%องตัว ความเร็ว และ
ความแข็งแรงพอเท%านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 การกระโดดตบลูก 
ท่ีมา : http://pingpui.exteen.com/20091016/entry-1 

 4. ลูกตบหลังมือ (The Backhand Smash) ลูกตบหลังมือไม%ควรใช�ให�บ%อยนัก เพราะไม%ค%อย
รุนแรงและมีประสิทธิภาพไม%เท%ากับการตบธรรมดาด�วยหน�ามือ เล%นได�โดยสวิงไม�แร็กเกตไปทางซ�าย 
(การใช�แร็กเกตแบบหลังมือ)และก�าวเท�าขวาขวางลําตัว (นําเท�าซ�าย) ปลายเท�าท้ังสองชี้ไปทางมุมซ�าย
มือของสนามยกข�อศอกสูง หัวไม�แร็กเกตตํ่าและอยู%หลังไหล%ซ�าย เอนลําตัวและขาไปข�างหลังเล็กน�อย 
แล�วสวิงไม�แร็กเกตสูงข้ึนโดยเหยียดแขนไปหาลูก หักข�อมือมาข�างหลังก%อนการกระทบลูก ขณะ
กระทบลูกแขนตึง และสวิงแขนอย%างรวดเร็ว พร�อมท้ังถ%ายน้ําหนักตัวช%วยในการตี ข�อมือเกร็ง ออก
แรงมากใช�ความเร็วจุดกระทบลูก จะอยู%ค%อนไปข�างหน�าของศีรษะเล็กน�อย ลูกตบหลังมือไม%สามารถ
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เล%นได�ถ�ายืนอยู%ในแดนหลัง แต%สามารถใช�เปIนลูกทําคะแนนได� ถ�าฝwายตรงข�ามรับหรือตีลูกกลับมาโดย
ไม%ระวังและลูกนั้นอยู%ราวๆ กลางสนาม และผู�ตบเองก็ต�องมีสายตาและการเคลื่อนไหวท่ีว%องไวด�วย ถ�า
ลูกท่ีข�ามมาอยู%สูงและใกล�ตาข%ายมากจะใช�การตบหลังมือได�ดีมาก ส%วนมากผู�ท่ีเล%นได�ดี คือ นักกีฬา
ประเภทชายคู%  

การรับลูกตบ 
 ธนรัตน�  หงส�เจริญ (2537 : 56-57) ได�อธิบายวิธีการรับลูกตบพอสรุปได�ว%า การรับลูกตบเปIน
ลูกท่ีใช�ในเกมรับ ซ่ึงอาจจะเปIนผลมาจากการตีท่ีผิดพลาดของผู�เล%นเอง อย%างไรก็ตาม เม่ือเปIนฝwายรับ
จําเปIนต�องอาศัยการต้ังรับท่ีดีโดยเฉพาะลูกตบท่ีมีความรุนแรงจําเปIนต�องรับอย%างเหนียวแน%น และ
สามารถจะบังคับลูกให�ได�ด�วย เพ่ือเปลี่ยนเกมจากเกมรับเปIนเกมรุก การรับลูกตบสามารถแบ%งได�เปIน 
3 วิธี 
 1. การรับลูกตบโดยตีโด%งไปสองมุมท�ายสนามของคู%แข%งขัน 
 2. การรับลูกตบโดยตีสวนกลับไปเปIนลูกดาดในกรณีท่ีคู%แข%งขันตบลูกมาในระดับสูง 
 3. การรับลูกตบยาวโดยการวางลูกท่ีหน�าตาข%าย 
 สองวิธีแรกนั้นต�องอาศัยการเคลื่อนท่ีท่ีดีและความแข็งแรงของข�อมือในการรับลูกตบส%วนวิธี
สุดท�ายนั้นใช�ความประณีตในการวางหน�าไม�แร็กเกตให�กระทบลูก โดยบังคับทิศทางให�ลูกข�ามตาข%าย
ไป ทักษะในการรับลูกตบนั้นมีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ยืนในท%าพร�อม น้ําหนักตัวอยู%ข�างหน�าเท�าขวานํา เคลื่อนท่ีอย%าให�เท�าตาย คอยดูลูกท่ีจะตบมา
ทางไหน 
 2. กระชับไม�ตีได�ท้ัง 2 หน�า แต%ค%อนไปทางหลังมือยกไม�สูงพอท่ีจะรับลูกตบ 
 3. ก�มตัวเล็กน�อยเม่ือลูกมาห%างตัว เคลื่อนท่ีไปตามทิศทางของลูก เหวี่ยงแขนสะบัดข�อมือ
และบังคับหน�าไม�แร็กเกตให�ไปตามทิศทางท่ีต�องการ 
 การฝFกซ�อมการรับลูกตบ จําเปIนต�องมีการฝFกซ�อมอย%างมาก จนเกิดความชํานาญในการ
บังคับน้ําหนักและทิศทางลูกขนไก%ไปตามทิศทางต%างๆ การฝFกอาจใช�คู%ฝFก 2 คน ในการตบลูกเพ่ือให�
เกิดความต%อเนื่องและความคล%องตัวของผู�รับ ถ�าฝFกคนเดียวควรหัดตีฝาผนังหรือน็อคบอร�ดอยู%เสมอๆ 
จะช%วยให�การรับลูกตบได�คล%องและชํานาญมากข้ึนด�วย 
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ภาพท่ี 16 แสดงการเตรียมพร�อมรับลูกตบ 
ท่ีมา : http://browntwentyfive.blogspot.com/ 

การตีลูกแย็บ 
 ธนรัตน�  หงส�เจริญ (2539 : 99) ได�อธิบายถึงลูกแย็บไว�ว%า ลูกแย็บเปIนลูกท่ีสามารถตีได�ท้ัง
ด�านหน�ามือและหลังมือ บริเวณหน�าตาข%ายจากระดับสูงเหนือตาข%าย ด�วยการบังคับให�ลูกขนไก%พุ%งด่ิง
ลงสู�พ้ืนสนามทางด�านของคู%แข%งขันด�วยความแรงและความเร็ว โดยการใช�นิ้วกับการสะบัดของข�อมือ
มากกว%าการใช�แรงเหวี่ยงของแขนผสมผสานกับจังหวะเคลื่อนท่ีท่ีถูกต�อง เปIนการตีในลักษณะเข�าไปจู%
โจมด�วยความรวดเร็วมากกว%าความรุนแรง เปzาหมายในการตีลูกแย็บ ได�แก%พ้ืนท่ีบริเวณหน�าตาข%าย
ของคู%แข%งขันท้ังหมด นอกเหนือจากเปzาหมายข�างต�นแล�ว ควรตีลูกแย็บเข�าหาตัวผู�เล%นเองก็เปIน
เปzาหมายท่ีดีเพราะมีโอกาสดักซํ้าทําคะแนนให�เด็ดขาดอีกครั้ง โดยจุดประสงค�ของการตีลูกแย็บสําคัญ
มากในเกมรุก โดยเฉพาะการแข%งขันประเภทเด่ียวและประเภทคู% ลูกแย็บควรใช�ในโอกาสต%อไปนี้ 
 1. เม่ือคู%แข%งขันตีตอบโต�กลับมาอย%างหละหลวมและลอยสูงเหนือตาข%ายด�านหน�าสนาม 
 2. ใช�ในการสกัดก้ันการส%งลูกหน�าตาข%ายของคู%แข%งขันไม%ให�ทําคะแนน 
 3. เพ่ือเปIนลูกนําในการเป�ดเกมรุก 
 4. เพ่ือทําคะแนน 
วิธีการตีลูกแย็บ  
 1. ยืนอยู%ในท%าเตรียมพร�อม สายตาจ�องมองดูลูก เท�าขวานําสําหรับผู�ท่ีถนัดขวา 
 2. เม่ือลูกลอยข�ามพ�นตาข%ายมาให�ก�าวเท�าขวาเข�ามาประชิดยกไม�แร็กเกตให�เหนือตาข%าย 
 3. ตีลูกท่ีเพ่ิงข�ามพ�นตาข%าย ในขณะท่ีหัวลูกขนไก%ยังไม%มีวิถีตํ่าลง โดยคว่ําไม�แร็กเกตเพียง
เล็กน�อย 
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 4. ภายหลังการตีให�ตามแรงของการตีเพียงเล็กน�อย 
 เปzาหมายของการตีลูกแย็บในเกมประเภทเด่ียว ได�แก% พ้ืนท่ีบริเวณหน�าตาข%ายของคู%แข%งขัน
ท้ังหมดจนถึงบริเวณด�านท�ายของสนาม ส%วนในเกมประเภทคู%นั้น นอกเหนือจากเปzาหมายข�างต�นควร
ตีลูกแย็บเข�าหาตัวผู�ส%งลูกซ่ึงเปIนเปzาหมายท่ีดีท่ีสุด เพราะผู�ส%งลูกมีโอกาสตอบโต�ได�ยากลําบากและ
คู%ขาของผู�ส%งลูกไม%สามารถช%วยเหลือได� นอกจากนี้ เจียมศักด์ิ พานิชชัยกุล (2530 : 126) ยังได�อธิบาย
วิธีการตีลูกแย็บไว�ดังนี้ 
 1. การตีลูกแย็บหน�ามือหน�าตาข%าย ให�ตั้งท%าโดยวางเท�าขวาอยู%ด�านหน�า (สําหรับผู�ท่ีถนัดขวา 
ส%วนผู�ท่ีถนัดซ�ายทําตรงกันข�าม) ยกไม�แร็กเกตให�เหนือตาข%ายแล�วตีลูกท่ีกําลังลอยข�ามตาข%ายมา โดย
ผลักไม�แร็กเกตออกทางด�านหน�ามือ กระดิกข�อมือเล็กน�อยลูกขนไก%จะลงไปทางด�านคู%ต%อสู�ทันที 
 2. การตีลูกแย็บหลังมือหน�าตาข%าย การตีลูกแย็บหลังมือหน�าตาข%ายจะเหมือนการตีลูกแย็บ
ด�านหน�ามือหน�าตาข%ายทุกอย%าง แต%แตกต%างกันตรงการกระดิกข�อมือโดยผลักไม�แร็กเกตออกไปทาง
ด�านหลังมือ ส%วนมากมักจะเอียงเอาหัวไหล%ขวาเข�าหาตาข%าย ลูกขนไก%จะลงไปทางด�านคู%ต%อสู�ทันที 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 17 แสดงการตีลูกแย็บหลังมือ 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/badinis56/kar-khaengkhan-prapheth-khu 

ทักษะพ้ืนฐานต%างๆ ของกีฬาแบดมินตัน เปIนสิ่งสําคัญสําหรับผู�ท่ีเริ่มต�น โดยจะมีรูปแบบการ
ฝFกท่ีหลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยู%กับวัตถุประสงค�ในการเล%นเปIนสําคัญ จะฝFกเพ่ือการออกกําลังกายหรือ
เพ่ือความเปIนเลิศทางด�านการแข%งขัน แต%สิ่งท่ีจําเปIนอย%างยิ่งสําหนักนักกีฬาแบดมินตันทุกคน ท้ังการ
เล%นประเภทเด่ียว ประเภทคู% และประเภทคู%ผสม ต�องตระหนักและพยายามฝFกปฏิบัติให�ถูกต�องตาม
หลักปฏิบัติ เพราะการเล%นแต%ละประเภทมีการฝFกฝนท่ีแตกต%างกันออกไป และผู�เล%นจําเปIนต�องนํา
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ทักษะพ้ืนฐานเหล%านี้ไปใช�ในการประกอบทักษะการเล%นอ่ืนๆ ต%อไป เพ่ือการเปIนผู�เล%นท่ีดีท่ีมีศักยภาพ
ต%อไปในอนาคต  

การเลAนแบดมินตันประเภทเดี่ยว 

 การเล%นแบดมินตันประเภทเด่ียว หมายถึง การเล%นแบดมินตันท่ีแบ%งออกเปIนประเภทหญิง
เด่ียวและประเภทชายเด่ียว จัดได�ว%าเปIนการเล%นท่ีต�องใช�ความอดทน และต�องมีความพยายามสูง 
เพ่ือให�ได�ชัยชนะในการแข%งขัน โดยต�องชนะให�ได�มากท่ีสุดใน 2 ใน 3 เกม หรือตามกติกาท่ีได�กําหนด
ไว� ผู�เล%นคนเดียวจะต�องรับผิดชอบพ้ืนท่ีของสนามฝp�งของตนเองท่ีรับผิดชอบ โดยคู%แข%งขันท่ีมีฝ�มือทัด
เทียนกัน ผู�ท่ีมีความอดทนและสามารถควบคุมอารมณ�ตนเองได�ดี ย%อมจะได�เปรียบและจะเปIนผู�ชนะ
ในเกมการแข%งขันนั้นๆ  
 วาสนา คุณาอธิสิทธิ์ (2546 : 93) ได�อธิบายไว�ว%า จุดประสงค�ในการเล%นประเภทเด่ียวผู�เล%น
ต�องพยายามส%งลูกโด%งไปยังท�ายคอร�ด เพ่ือให�ฝwายตรงข�ามไปเล%นลูกอยู%ในแดนหลัง ต%อจากนั้นจะต�อง
หาทางท่ีจะทําให�ฝwายตรงกันข�ามวิ่งให�มากท่ีสุดเท%าท่ีจะทําได� โดยการเล%นลูกหยอดสลับกับลูกโด%งไป
ยังมุมสนามท้ัง 4 มุม การทําเช%นนี้ไม%เพียงแต%จะทําให�ฝwายตรงกันข�ามเหนื่อยอย%างเดียว แต%เปIนการ
บังคับให�เป�ดช%องว%าง หรือเกิดความผิดพลาดจนเปIนเหตุให�ลูกท่ีตีโต�กลับมาไม%มีประสิทธิภาพเท%าท่ีควร  

คุณสมบัติผู�เล%นประเภทเด่ียว     
 ธนะรัตน�  หงส�เจริญ (2537 : 89) ได�อธิบายถึงคุณสมบัติของผู�เล%นประเภทเด่ียว มีดังนี้ 
 1. มีความสมบูรณ�ของร%างกาย มีพละกําลังและความทรหดอดทน 
 2. มีความแม%นยําในการตีบังคับลูกสู%เปzาหมายอย%างรวดเร็วและมีคุณภาพ 
 3. มีความว%องไว ท้ังการเคลื่อนไหวและการตัดสินใจ 
 4. มีพลังจิตท่ีเข�มแข็งในการเอาชนะคู%แข%งขันไม%ว%าในสถานการณ�ใดๆ 
 5. มีสมาธิ ใจเย็น ไม%หงุดหงิด และมีกรอบแห%งความนึกคิดท่ีถูกต�อง 
หลักการเล%นประเภทเด่ียว 
 ไพวัลย� ตัณลาพุฒ (2546 : 48-49) ได�อธิบายถึงหลักการเล%นประเภทเด่ียว มีดังนี้ 
 1. วางแผนการเล%นก%อนทุกครั้ง โดยศึกษาคู%แข%งขันประกอบ 
 2. พยายามดึงให�คู%แข%งเล%นเกมท่ีตนถนัด 
 3. มีความต้ังใจจริงและอดทนในการแข%งขัน 
 4. อย%าตีลูกไปในทิศทางเดียว ควรเปลี่ยนทิศทางอย%าให�อีกฝwายจับทางได� 
 5. การเล%นต�องพยายามหลอกล%อ และอย%าให�คู%แข%งขันอ%านหน�าไม�ออกว%าเราจะตีเบา หรือตี
แรงและตีทิศทางใด 
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 6. ลูกตบต�องมีวิถีท่ีเด็ดขาดไปในทิศทางท่ีว%างหรือพุ%งเข�าหาตัว 
 7. การหยอดลูกต�องพยายามหยอดให�ชิดตาข%ายให�มาก 
 8. อย%ารอให�ลูกตกลงมาจึงค%อยตี ต�องพยายามพุ%งเข�าหาลูกทุกครั้ง 
 9. พยายามหลีกเลี่ยงลูกหลังมือ ควรใช�ลูกอ�อมศีรษะแทนถ�าจําเปIนก็ให�ใช�ก็ได� 
 10. ควรเล%นอย%างออมแรง อย%าโหมตีแรงๆ เพราะจะทําให�เหนื่อยและแพ�ได�ง%าย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 การเล%นประเภทเด่ียวหญิง 
ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com/node/195535?page=0,10 

วิธีการฝFกการเล%นประเภทเด่ียว 
 ชัยศักด์ิ  ทองเดชศรี (2538 : 10-16) ได�อธิบายว%า เพ่ือให�มาตรฐานการเล%นแบดมินตัน
ประเภทเด่ียวของนักกีฬาดีข้ึนสมควรจัดให�มีการฝFกซ�อมตามหัวข�อต%อไปนี้ 
 1. การเล%นเกม เพ่ือให�เกิดทักษะของการเล%นเกม ประสบการณ� และความเคยชิน โดยผู�
ฝFกสอนต�องติดตามการเล%นเกมของนักกีฬาให�มีการเอาจริงเอาจังโดยตลอดอย%างใกล�ชิด พร�อม
วิเคราะห�จุดเด%นและจุดด�อยของนักกีฬาเพ่ือนําไปปรับปรุงแก�ไขหรือชมเชยให�กําลังในใจจุดเด%น 
รวมท้ังมีการจดบันทึกคะแนนแพ�ชนะในการซ�อมแต%ละครั้ง และเวลาท่ีใช�ในแต%ละเกมอย%างละเอียด 
ระยะเวลาของการเล%นเกมของนักกีฬาในแต%ละเกมไม%ควรเกิน 10 นาที และหากการเล%นเกมครบ 2 
เกม แล�วใช�เวลาไม%ถึง 15 นาที ควรให�เล%นเกมสามต%ออีก 1 เกม เพ่ือให�นักกีฬาได�รับทักษะและ
ประสบการณ�สูงสุดจากการฝFกซ�อม 
 2. การส%งลูก ควรให�มีการฝFกส%งลูกเปIนประจําโดยควบคุมให�ถูกต�องตามกติกาแบดมินตัน 
เพ่ือให�เกิดความแม%นยํามากท่ีสุด เพราะการส%งลูกมีความสําคัญท่ีสุดในการเล%นเด่ียวเปIนผลให�เกิดการ
แพ�หรือชนะในการแข%งขัน ทุกครั้งการฝFกให�ส%งลูกควรให�นักกีฬาได�ฝFกในสภาพของร%างกายทุกช%วงของ
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การฝFกซ�อม โดยฝFกต้ังแต%ช%วงแรกท่ีมีพละกําลังสูงท่ีสุดจนถึงช%วงท่ีร%างกายเหนื่อยเต็มท่ี โดย
กําหนดเวลาให�ฝFกส%งลูกครั้งละ 20-30 นาที และเปIนการส%งลูกในหลายๆ แบบ เช%น การส%งลูกโด%งไป
ท�ายสนาม การส%งลูกดาดไปท�ายสนาม และการส%งลูกเลียดตาข%ายให�ตกภายในสนามใกล�เส�นส%งลูก
ด�านหน�า 
 3. การรับลูกส%ง ควรจัดให�มีการฝFกตีรับลูกให�ไปตกในจุดท่ีได�เปรียบโดยกําหนดจะยืนรับลูก
ส%งให�เหมาะสมกับร%างกายของนักกีฬา พร�อมท้ังฝFกให�นักกีฬาตีลูกตอบโต�การส%งท่ีมีท้ังลูกเซฟ ตบ ตัด
หยอด    หยอดงัดและแย็บไปตามจุดท่ีกําหนดให� โดยกําหนดเวลาให�ฝFกรับลูกส%ง ครั้งละ 20-30 นาที 
กําหนดให�ฝFกพร�อมนักกีฬาท่ีฝFกการส%งลูก 
 4. การเคลื่อนท่ีไปตีลูกหยอด โดยใช�วิธีปล%อยลูกให�นักกีฬาวิ่งเคลื่อนท่ีเข�าไปหยอดลูกท่ี
หน�าตาข%ายท้ัง 2 ข�าง ด�วยความเร็วตามความสามารถของนักกีฬา เพ่ือให�เกิดความคล%องตัวในการวิ่ง
ฟุตเวิร�ค และหยอดลูกให�มีคุณภาพในทุกสภาพของการเคลื่อนตัวและกําหนดลูกท่ีใช�ปล%อย 30-40 ลูก 
จํานวน 3-4 ครั้ง 
 5. การเคลื่อนตัวไปตีลูกหยอด – งัด – ดาด โดยใช�วิธีปล%อยลูกให�นักกีฬาวิ่งเคลื่อนท่ีเข�า
หยอดลูกสลับกับการงัด และผลักลูกดาดท่ีหน�าตาข%ายท้ัง 2 ข�าง ด�วยความเร็วตามความสามารถของ
นักกีฬา และกําหนดลูกท่ีใช�ปล%อย 30-40 ลูก จํานวน 3-4 ครั้ง 
 6. การเคลื่อนตัวไปตีลูกเซฟ โดยใช�วิธีปล%อยลูกให�นักกีฬาวิ่งเข�าไปตีลูกเซฟโด%งและเซฟดาด
จากหลังสนามท้ัง 2 ด�าน ไปยังจุดท�ายสนามท่ีฝp�งตรงกันข�ามด�วยความเร็วและให�เน�นคุณภาพ 

7. การเคลื่อนตัวไปตีลูกตบ โดยใช�วิธีปล%อยลูกให�นักกีฬาวิ่งเคลื่อนท่ีเข�าไปตบลูกท้ังกลาง
สนามและท�ายสนามด�วยความเร็ว และให�เน�นคุณภาพในการตบลูกให�ลงจุดก%อนถึงเส�นส%งลูกเส�นหลัง
ในประเภทคู%ให�ได� พร�อมระบุทิศทางให�ตบได�ท้ังแนวตรงและแนวเฉียงสนาม และกําหนดลูกท่ีใช�ปล%อย 
30-40 ลูก จํานวน 3-6 ครั้ง 
 8. การเคลื่อนตัวไปตัดหยอด โดยใช�วิธีปล%อยลูกให�นักกีฬาวิ่งเคลื่อนท่ีเข�าไปตัดหยอดท่ีหลัง
สนามท้ัง 2 ข�าง โดยตัดหยอดแบบธรรมดา และแบบทวนเข็มนาฬิกา และให�เน�นจุดตกของลูกท่ีตัด
หยอดไปให�อยู%ใกล�เส�นส%งลูกด�านหน�า พร�อมระบุทิศทางให�ตัดหยอดในแนวตรง และแนวเฉียงสนาม 
และกําหนดลูกท่ีใช�ปล%อย 40-60 ลูก จํานวน 3-4 ครั้ง 
 9. การเคลื่อนตัวไปรับลูกตบ โดยใช�วิธีปล%อยลูกให�นักกีฬาวิ่งเคลื่อนท่ีเข�าไปรับลูกตบท้ัง 2 
ข�าง สลับกันไปมารวมท้ังรับลูกตบเข�าตัวด�วย เน�นให�นักกีฬาตีลูกตบไปท่ีหลังสนามท้ังแนวดาด และ
งัดโด%งพร�อมรับลูกตบแบบวางหยอดหน�าตาข%ายท้ังแนวตรง และแนวเฉียงสนาม และกําหนดลูกท่ีใช�
ปล%อย 30-40 ลูก จํานวน 3-4 ครั้ง 
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 10. การเคลื่อนตัวไปรับลูกตบและหยอดลูก โดยใช�วิธีปล%อยลูกให�รับลูกตบเปIนส%วนใหญ%สลับ
กับการโยนลูกให�วิ่งเช�าไปหยอดและเน�นการตีรับลูกตบและหยอดลูกให�มีคุณภาพและเปลี่ยนทิศทาง 
การตีลูกได�ตลอดเวลาและกําหนดลูกท่ีใช�ปล%อย 30-40 ลูก จํานวน 3-4 ครั้ง 
 11. การเคลื่อนตัวไปตีลูกทุกลักษะตามจุดต%างๆ ท่ัวท้ังสนามโดยใช�วิธีการปล%อยลูกส%งไปตาม
จุดต%างๆ ท่ัวท้ังสนาม เพ่ือให�นักกีฬาวิ่งไปตีลูกทุกลักษณะของการตีลูกตามท่ีนักกีฬาสามารถวิ่งไปตีได�
ทัน พร�อมท้ังกําหนดเปzาหมายให�ตีลูกในลักษะท่ีเปIนฝwายบุก ได�แต% ตบ ตัดหยอด เซฟดาด หรือเซฟจี้
สวนดาด แย็บ หยอดปp�น หรือเปIนฝwายรับ ได�แก% เซฟโด%ง งัด หยอด รับลูกตบ และกําหนดลูกท่ีใช�
ปล%อย 30-40 ลูก จํานวน  3-4 ครั้ง 
 12. การวิ่งระยะทางไกล ควรจัดให�นักกีฬาวิ่งระยะทางไกล 2-4 กิโลเมตร โดยกําหนดให�วิ่ง
เร็วสลับช�าเปIนประจําเพ่ือให�ร%างกายชินกับกีฬาแบดมินตัน โดยฝFกสัปดาห�ละ 1-2 ครั้ง 
 13. การวิ่งระยะสั้น ควรจัดให�นักกีฬาวิ่งเร็วระยะทาง 100-200-400 เมตร 5-6 รอบ จัดเวลา
ทําสถิติเก็บไว� โดยฝFกสัปดาห�ละไม%เกิน 1 ครั้ง 
 14. การฝFกกายบริหาร ควรจัดให�มีการฝFกการบริหารให�นักกีฬาแบดมินตัน ประกอบด�วย 
กระโดดสลับเท�าเหยาะๆ วิ่งยกเข%าสูง กระโดดไขว�เข%า กระโดดบิดปลายเท�า กระโดดย%อเข�าหน�า-หลัง 
กระโดดย%อเข�าออกด�านข�างวิ่งซอยปลายเท�าให�เร็วท่ีสุด 
 15. การยกน้ําหนัก ดรัมเบลล� 3-4 กิโลกรัม ท้ังสองมือในหลายๆ ท%า ท%าละ 20-30 ครั้ง 
ได�แก% ยกในท%าพับข�อศอกท้ังสองมือพร�อมกันหรือสลับกันทีละมือ ยกในท%าแบกอยู%ชิดหัวไหล%แล�วยกชู
มือเหนือศีรษะยกในท%าเหยียดมือ 
 วิธีการฝFกตามหัวข�อต%างๆ ท่ีได�แนะนํามาท้ังหมดนี้สามารถจัดผสมกันระหว%างหัวข�อ หรือ
เพ่ิมเติมหัวข�อใหม%ได�อีกตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม นักกีฬาแต%ละคนมีความสามารถท่ีแตกต%างกัน
ไป แต%ต�องมีการวางแผนการจัดโปรแกรมการฝFกซ�อมในแต%ละวัน สัปดาห� เดือน ท่ีจะใช�ฝFกซ�อมให�
เหมาะสมกับร%างกายของนักกีฬาเปIนสําคัญ 

เทคนิคการเล%นประเภทเด่ียว 
 วาสนา คุณาอธิสิทธิ์ (2546 : 99-100) ได�กล%าวถึงเทคนิคการเล%นประเภทเด่ียวไว�ว%า วิธีท่ีจะ
ใช�โจมตีฝwายตรงข�ามมี 4 แบบ คือ 

1. การตบ ไม%ควรตบลูกจากบริเวณเส�นหลังของสนามเพราะจะทําให�ตบได�ไม%แรงเท%าทีควร 
การตบเปIนการเร%งเกมให�เร็วข้ึน และเปIนการเพ่ิมความรุนแรงในการโจมตี องค�ประกอบท่ีสําคัญใน
การตบคือความแม%นยําในการวางลูก มุมการตบและลักษณะการทรงตัวท่ีดี การตบลูกจากบริเวณ
กลางสนามไม%ต�องอาศัยแรงจากลําตัวและแขน ใช�เพียงข�อมือและมุมเท%านั้น ลูกตบสมควรจะใช�เม่ือ
ฝwายหนึ่งตีลูกหยอดหรือลูกโด%งไปแล�ว ฝwายตรงกันข�ามงัดโยนหรือตีลูกโด%งโต�กลับมาแต%ไม%ถึงเส�นหลัง
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หรือไม%โด%งพอ ลูกท่ีตบได�ดีจะอยู%ในระยะห%างจากเส�นข�างประมาณ 6 นิ้ว และถือว%าเปIนการตบท่ี
ได�เปรียบท่ีสุดเพราะบีบช%องว%างในการรับให�แคบลง บางครั้งอาจใช�การตบทแยงสลับกันไปบ�าง เพราะ
ฝwายตรงกันข�ามอาจเป�ดช%องว%างไว�หรือไปไม%ทัน แต%ถ�าไม%มีช%องว%างก็ให�พยายามตบลงไปยังลําตัวซีก
ขวาของฝwายตรงกันข�ามจะดีกว%า 

2. การหยอด ปกติผู�เล%นจะตีลูกโด%งลึกไปด�านหลัง หรือตีลูกจากเส�นหลังโด%งไปยังอีกฝwายหนึ่ง
แต%ถ�าต�องการจะหลอกล%อก็ให�การหยอดแทน การหยอดท่ีดีและแม%นยําจะเปIนการโจมตีท่ีดีด�วย ควร
ใช�วิธีการตัดหยอดช�าจนกระท่ังลูกข�ามไปตกใกล�ตาข%ายมากท่ีสุด (อย%าให�ไปตกบนเส�นหรือหลังเส�นส%ง
ลูกสั้น) ตําแหน%งการตกของลูกหยอดนี้จะทําให�ฝwายตรงกันข�ามต�องเคลื่อนท่ีจากตําแหน%งกลางสนาม
ค%อนข�างไกลและถ�าไปถึงช�าก็จําเปIนต�องเล%นลูกงัดโยนกลับมา จึงอาจทําให�มีโอกาสโจมตีซํ้าได�อีก อาจ
ใช�การตัดหยอดเร็วเพ่ือให�ลูกตกลงอย%างรวดเร็วจนทําให�ฝwายตรงกันข�ามเข�ามารับไม%ทันหรือใช�เพ่ือเร%ง
ให�เกมเร็วข้ึน หรือเพ่ือจะชนะให�เร็วข้ึน  การตีลูกหยอดท้ังสองแบบควรตีไปยังเส�นข�างของสนามขวา 
เพราะโดยธรรมชาติลูกงัดโยนหลังมือตีง%ายกว%าลูกงัดโยนหน�ามือ 

3. การตีลูกโด%ง เพ่ือโจมตีต�องตีให�เร็วและตํ่ากว%าลูกโด%งปกติ ใช�เม่ือฝwายตรงกันข�ามเข�ามาอยู%
ในสนามขวามือใกล�กับตาข%าย และไม%สามารถเคลื่อนท่ีไปข�างหลังได�อย%างรวดเร็ว ถ�าตีลูกโด%งได�เร็ว
และสูงก็จะเปIนลูกโด%งแบบปzองกันเพราะผู�รับถอยหลังไปตีลําบาก แล�วรับด�วยความรีบร�อน ลูกจะ
ข�ามมาโด%งทําให�มีโอกาสโจมตีซํ้าได�อีก การตีลูกโด%งให�ได�ดีผู�ตีต�องมีร%างกายแข็งแรง เพราะต�องอาศัย
แรงค%อนข�างมากท่ีจะทําให�ลูกพุ%งไปอย%างรวดเร็ว 

4. ลูกหน�าตาข%าย การเล%นลูกหน�าตาข%ายต�องอาศัยความแม%นยําและความเร็วเปIนอย%างยิ่งถ�า
ตบลูกไปแล�วต�องวิ่งตามลูกเข�าไปอย%างเร็วเพราะถ�าผู�รับหยอดกลับมาโด%งจะได�ตบซํ้า โดยตบไปท่ีซีก
ขวาของลําตัวผู�รับหรือไม%ก็ตบให�ห%างตัวออกไป บางครั้งอาจใช�ลูกผลักส%ง เม่ือเห็นว%าลูกท่ีข�ามมานั้นไม%
สูงมากพอท่ีจะตบได�หรือถ�าลูกตํ่าจนเฉียดตาข%ายก็ควรวิธีปpดลูกให�ข�ามไปแต%ต�องระวังอย%าให�แร็กเกต
ถูกตาข%าย ในกรณีท่ีจะใช�ลูกหยอดทแยงมุม ควรใช�ต%อเม่ือสามารถทําให�ผู�รับไปอยู%อีกข�างหนึ่งของ
สนามเสียก%อน โดยตีกดลงหรือตีให�ขนานกับตาข%ายก็ได�และยิ่งตีลูกได�เร็วเท%าไรก็ยิ่งมีโอกาสทําคะแนน
ได�มากเท%านั้น 

วิธีปzองกันท่ีใช�ในการเล%นประเภทเด่ียวมีอยู% 4 แบบ คือ 
1. การตีลูกโด%ง ลูกท่ีเปIนพ้ืนฐานสําหรับการปzองกัน คือ ลูกโด%งแต%ต�องเปIนลูกโด%งท่ีลึกและสูง 

ลูกโด%งท่ีตีไปจะตกห%างจากเส�นหลังเข�ามาประมาณ 6 นิ้ว และต�องมีความสูงมากพอท่ีผู�ตีจะกลับเข�าสู%
ท%าเตรียมพร�อมได�ทันก%อนท่ีฝwายตรงกันข�ามจะโต�ลูกกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ใช�ข�อมือให�มากท่ีสุดเท%าท่ีจะ
ทําได�ท้ังลูกหน�ามือและลูกหลังมือ ถ�าไม%ได�อยู%ในตําแหน%งการยืนท่ีเหมาะสมแต%ฝwายตรงกันข�ามอยู%ใน
ตําแหน%งท่ีดีให�ใช�ลูกโด%งตรงเพราะจะทําให�ผู�ตีสามารถกลับสู%ตําแหน%งการรับได�รวดเร็ว 
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 2. การงัดโยน เม่ือฝwายตรงกันข�ามหยอดลูกมาตกใกล�ตาข%ายอย%างเร็วต�องงัดโยนลูกให�โด%ง
และลึกเหมือนกับการตีลูกโด%งโดยตีไปทางด�านข�างสนามซ่ึงจะทําให�ฝwายตรงกันข�ามรับลําบากและผู�ตี
ก็จะมีโอกาสกลับเข�าท่ีได�ทันเวลาด�วย 
 3. การับลูกตบ ลูกท่ีใช�โต�ตอบการตบท่ีดีท่ีสุด คือ ลูกหยอดหน�าตาข%าย ถ�าฝwายตรงข�ามยังยืน
อยู%ในแดนหลังหรือยืนอยู%ห%างตาข%ายพอสมควรก็อาจใช�ลูกหยอดไปให�อยู%สูงกว%าขอบตาข%ายประมาณ 
6 นิ้ว ลูกจะข�ามไปตกใกล�ตาข%ายมาก ซ่ึงทําให�ฝwายตรงกันข�ามต�องเข�ามารับลูกไกลกว%าปกติ  แต%ใน
กรณีท่ีต�องการจะทําให�ฝwายตรงกันข�ามตบซํ้าก็ให�ใช�ลูกงัดโยนรับลูกตบโดยตีไปยังเส�นหลัง ผู�ตีต�องยืน
อยู%ในตําแหน%งกลางสนาม แล�วปล%อยให�ลูกตกใกล�พ้ืนแล�วจึงงัดโดยทแยงมุมไปยังฝwายตรงกันข�าม ถ�า
ผู�รับมีสายตาดีและว%องไวก็อาจรับลูกตบวิถีราบด�วยลูกดาดทแยงมุม แต%ไม%ว%าจะรับลูกตบวิธีใดผู�รับ
ต�องพยายามหาทางเข�าถึงลูกให�เร็วท่ีสุด โดยให�ลูกอยู%ด�านหน�าของลําตัวเพราะจะสามารถเปลี่ยนเกม
ท่ีตกเปIนฝwายรับให�เปIนฝwายรุกได� 
 4. การเล%นลูกหน�าตาข%าย ใช�การเล%นลูกหน�าตาข%ายเม่ือลูกท่ีข�ามมาอยู%ตํ่ากว%าขอบตาข%าย
เล็กน�อย  ถ�าเปIนลูกท่ีตกลงตํ่าจากตาข%ายเพียง 6 นิ้ว หรือมากกว%านั้นก็ให�ใช�ลูกหยอดท่ีแม%นยําไปยัง
ด�านข�างสนามและให�ระวังลูกท่ีจะโต�กลับมาแบบทแยงมุมครึ่งสนามด�วย ถ�าไม%ม่ันใจว%าสามารถโต�ตอบ
ได�อย%างแม%นยําก็อย%ากลัวว%าเล%นไปแล�วจะถูกตาข%ายและอย%าเล%นลูกแบบเดียวซํ้าๆ กันมากเกินไป ถ�า
ลูกท่ีหยอดมาลึกมากหรือตํ่ามากใช�การงัดด�วยการตวัดข�อมือตีลูกไปด�านหลังของสนาม เพราะฝwาย
ตรงกันข�ามยังอยู%ในแดนหน�า แต%ถ�าเขาอยู%ในตําแหน%งหลังก็ให�ใช�ลูกหน�าตาข%ายแบบลดเลี้ยวแทน 
 สรุปการเล%นแบดมินตันประเภทเด่ียว  ผู�เล%นต�องอาศัยความสามารถของตนเองในการคิด
วิเคราะห�สถานการณ�ต%างๆ ท้ังก%อนการเล%น ขณะเล%น หรือแม�กระท้ังเม่ือการเล%นจบลงไปแล�ว เพราะ
จะได�ใช�เปIนข�อมูลในการวิเคราะห�แก�ไขข�อบกพร%องของตนเอง เพ่ือโอกาสในการชนะการแข%งขันใน
ครั้งต%อๆ ไป นอกจากนี้    การดูแลรักษาตนเองให�มีความพร�อมทางด�านร%างกายและจิตใจก็เปIนสิ่ง
สําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของสมรรถภาพทางกายนั้น สําคัญเปIนอย%างยิ่ง โดยเฉพาะในเกมการแข%งขัน
ท่ีสูสีกัน และมีการเคลื่อนไหวท่ีรวดเร็ว ต�องใช�พละกําลังมาก ผู�ท่ีมีความพร�อมทางด�านร%างกายย%อมจะ
ได�เปรียบกว%าและมีโอกาสชนะได�มากกว%าเช%นเดียวกัน 

 

 

 

 



 

 

 

38

การเลAนแบดมินตันประเภทคูA 

 การเล%นแบดมินตันประเภทคู% หมายถึง การเล%นแบดมินตันท่ีเล%นกันเปIนคู% มีฝwายละ 2 คน 
รวมเปIน 4 คน จัดได�ว%าเปIนการเล%นท่ีต�องใช�ความเข�าใจซ่ึงกันและกัน และต�องมีความคล%องตัวสูง 
เพ่ือให�ได�ชัยชนะในการแข%งขัน โดยต�องชนะให�ได�มากท่ีสุดใน 2 ใน 3 เกม หรือตามกติกาท่ีได�กําหนด
ไว� การเล%นประเภทคู%นั้นจะต�องใช�ความรวดเร็วว%องไวในการตีการรับลูก หรือแม�แต%การเคลื่อนท่ีไปใน
จุดต%างๆ ของสนาม เพ่ือให�เกิดช%องว%างจึงมีการช%วยเหลือซ่ึงกันและกันเสมอ การเล%นคู%นี้แบ%งออกเปIน 
3 ประเภท คือ 1.ประเภทชายคู% 2. ประเภทหญิงคู% และ 3. ประเภทคู%ผสม โดยท้ัง 3 ประเภทนี้ใช�
หลักและวิธีการเล%นมาจากพ้ืนฐานเดียวกัน การเล%นประเภทคู%เปIนท่ีนิยมกันมากกว%าประเภทเด่ียว 
เพราะเหนื่อยน�อยกว%าและมีความรับผิดชอบน�อยส%วนมากกว%า เกมการเล%นประเภทนี้ใช�ในการเล%น
เพ่ือความสนุกสนานและการออกกําลังกายได�เปIนอย%างดี 
 ไพวัลย� ตัณลาพุฒ (2549 : 50) ได�กล%าวถึงความสําคัญของการเล%นประเภทคู%ว%า การเล%น
ประเภทคู% เกมการเล%นมีความรวดเร็วกว%าการเล%นประเภทเด่ียว เพราะผู�เล%นแต%ละคนรับผิดชอบเนื้อท่ี
ในสนามในเนื้อท่ีแคบกว%า เข�าประชิดตีลูกได�เร็วข้ึนและใช�ลูกตบได�บ%อยโดยไม%ต�องเกรงว%าจะเสียการ
ทรงตัว เพราะจะมีคู%พร�อมท่ีจะคอยตีลูกช%วยเหลือยู%แล�ว การเล%นคู%ต�องอาศัยการประสานงานกับผู�เล%น
ไม%เพียงแต%คํานึงถึงการตีลูกของตนอย%างเดียวยังต�องคิดถึงคู%ของตน คอยหาทางส%งลูกไปยังเปzาหมายท่ี
ฝwายตรงกันข�ามไม%สามารถตีลูกอันตรายกลับมาได� นอกจากนี้ต�องเข�าใจกลวิธีการเล%นต%างๆ เหมือนกัน
ทุกประการ การเล%นคู%ต�องฝFกหัดคู%กันมาเปIนเวลานานจึงจะรู�จักจิตใจกันดี 

คุณสมบัติผู�เล%นประเภทคู%  
 น�อม  สังข�ทอง (2540 : 108-109) ได�อธิบายถึงคุณสมบัติของผู�เล%นประเภทคู% มีดังนี้ 
 1. ต�องมีความสามารถในทักษะและเทคนิคการส%งลูกได�เปIนอย%างดี โดยเฉพาะการส%งลูก
บริเวณหน�าตาข%าย 
 2. ต�องมีความสามารถในการตีลูกพ้ืนฐานท้ัง 9 ลักษณะได�ดีเยี่ยม กล%าวคือ รวดเร็วแม%นยํา            
สู%เปzาหมายอย%างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะลูกตบ ลูกหยอดและการรับลูกตบได�อย%างเหนียวแน%น 
 3. มีความว%องไว ท้ังการเคลื่อนไหวและการตัดสินใจ 
 4. มีความสุขุมเฉลียวฉลาดในวิธีการเล%นท่ีได�เปรียบ ตลอดจนมีพลังจิตท่ีเข�มแข็งในการ
ควบคุมอารมณ� 
 5. ต�องเปIนผู�ท่ีรู�จักหน�าท่ีความรับผิดชอบในตําแหน%งและพ้ืนท่ีท่ีมอบหมาย ตลอดจนรู�จัก
สอดประสานเข�าช%วยเหลือคู%ขาเข�าตีลูกได�ในทุกโอกาส 
 6. ต�องมีความสมบูรณ�ของร%างกายในแบบฉบับของนักกีฬาแบดมินตัน 
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ภาพท่ี 19 แสดงการเล%นแบดมินตันประเภทคู% 

ท่ีมา : http://www.workpointtv.com/news/14142 

หลักการเล%นประเภทคู% 
 ธนะรัตน� หงส�เจริญ (2537 : 121-122) ได�อธิบายถึงหลักการเล%นประเภทคู% มีดังนี้ 
 1. การส%งลูกไม%ควรรีบร�อนและควรส%งลูกสั้นเลียดตาข%ายให�มากท่ีสุด 
 2. พยายามตีลูกให�แน%นอนและไม%เสียเอง 
 3. พยามยามค�นหาจุดอ%อน และจุดว%างคู%แข%งขันและเข�ารุกโจมตีให�มากเม่ือมีโอกาส 
 4. ชิงเปIนฝwายรุกแต%เม่ือต�องตกเปIนฝwายรับพยายามตอบโต�ลูก เพ่ือพลิกสถานการณ�ให�กลับไป
เปIนฝwายรุกให�ได�นานท่ีสุด 
 5. พยายามแก�ไขจุดบกพร%องของตนเองโดยอาศัยการประสานงานท่ีดี เพราะในระหว%างการ
แข%งขันคู%แข%งขันอาจสังเกตพบจุดอ%อนของเราได� 
 6. รู�จักผ%อนกําลังเม่ือรู�สึกเหน็ดเหนื่อยหรือหยุดเกมในบางครั้งโดยใช�ไหวพริบจาการตีลูก การ
ขออนุญาตหยุดการแข%งขัน เช%น ขอเช็ดเหง่ือในบางครั้ง เปIนต�น 
 7. เม่ือแข%งขันอย%างต้ังใจจนเกินไปจะทําให�เล%นไม%ออก จงคิดว%าเปIนการซ�อมใหญ%และ
พยายามเล%นให�ดีท่ีสุด 
 8. เม่ือเกิดความผิดพลาดในระหว%างคู%ไม%ควรโทษกันควรขออภัยซ่ึงกันและกันแล�วต้ังต�นใหม% 
 9. ควรสร�างโอกาสในการปzองกันและรุกโจมตีแก%คู%ขา โดยอาศัยทีมเวิร�ค ซ่ึงต�องช%วยเหลือ
และส%งเสริมซ่ึงกันและกันเปIนหัวใจท่ีสําคัญในการเล%นคู% 
 10. หลีกเลี่ยงจุดเด%นท่ีคู%แข%งขันถนัด พยายามดึงคู%แข%งขันให�เข�ามาเล%นในเกมของฝwายเรา 
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 11. ควรได�มีการฝFกซ�อมกับคู%ขาอยู%เสมอ เพ่ือการวางแผนการเล%น การวิเคราะห�แก�ไข 
ตลอดจนการประสานงานท่ีดี 

ธนะรัตน� หงส�เจริญ (2537 : 108-111) ยังได�กล%าวถึงระบบการเล%นในประเภทคู%ไว�ว%า มี
ระบบการเล%นท่ีนิยมกัน 5 แบบ ดังนี้ 

1. การยืนแบบหน�า-หลัง การเล%นคู%แบบนี้ คือ จะให�ผู�เล%นคนหนึ่งท่ีมีฝ�มืออ%อนกว%าคู%ขา ทําน�า
ท่ีควบคุมพ้ืนท่ีด�านหน�าตาข%าย นับต้ังแต%เส�นส%งลูกไปจนถึงเส�นหลังสุดของสนาม การเล%นแบบนี้เหมาะ
กับผู�เล%นท่ีมีฝ�มือต%างกันมาก และเหมาะท่ีจะใช�กับการเล%นแบบคู%ผสมมากกว%า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 การยืนแบบหน�า-หลัง และแบบแบ%งสนาม 
ท่ีมา : https://batmint.wikispaces.com/การแข%งขันประเภทคู% 

2. การเล%นแบบแบ%งสนาม การเล%นคู%แบบนี้ผู�เล%นท้ังสองคนจะยืนข�างกัน เปIนวิธีกําหนดหน�าท่ี
ความรับผิดชอบในการควบคุมพ้ืนท่ีคนละด�าน นับต้ังแต%บริเวณหน�าตาข%ายจนถึงเส�นหลังของสนาม 
การเล%นแบบนี้เหมาะสําหรับผู�เล%นท่ีเริ่มเล%นใหม%ๆ จะได�ผลดีมากเนื่องจากมีการแบ%งหน�าท่ีความ
รับผิดชอบออกเปIนสัดเปIนส%วนไม%ก�าวก%ายกัน เม่ือตีเสร็จแล�วก็กลับมารักษาพ้ืนท่ีบริเวณกลางสนามไว�
ตามเดิม แต%การเล%นแบบนี้หากใช�ในการแข%งขันจะมีจุดอ%อนอยู%หลายประการเช%นกันท่ีจะทําให�
เสียเปรียบได�เพราะคู%แข%งขันจะเลือกโจมตีเฉพาะผู�เล%นข�างใดข�างหนึ่งท่ีอ%อนกว%า 

3. การเล%นแบบทแยงมุม การเล%นคู%แบบนี้พัฒนามาเพ่ือแก�ไขข�อบกพร%องใน 2 แบบข�างต�น 
โดยแบ%งสนามตามแนวทแยงมุมและกําหนดให�ผู�เล%นด�านขวามือรับผิดชอบตีลูกทางด�านขวามือ
ครึ่งหนึ่งและคุมหน�า  ตาข%ายท้ังหมด ส%วนคู%ขาท่ีอยู%ทางด�านซ�ายมือจะรับผิดชอบตีลูกทางด�านซ�ายมือ
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จากเส�นส%งลูกไปถึงมุมหลังของสนามและคุมพ้ืนท่ีด�านหลังท้ังหมด จุดเด%นของการเล%นแบบนี้อยู%ท่ี
คู%แข%งขันมีความสามารถในการตีลูกท่ีเด%นแตกต%างกัน กล%าวคือ คนหนึ่งท่ีอยู%ด�านขวาพยายามป�ด
จุดบกพร%องของการตีลูกหลังมือ และเป�ดโอกาสในการใช�ลูกหน�ามือให�มากข้ึน ส%วนคู%ขามี
ความสามารถในการตีลูกหลังมือได�ดี ซ่ึงในบางครั้งพบเห็นคู%แบบนี้กับผู�เล%นและคู%ขาท่ีถือแร็กเกตคน
ละด�านกันก็มี จุดอ%อนของการเล%นแบบนี้ก็มีอยู%ท่ีมุมสุดสนามด�านทแยง เพราะการแบ%งหน�าท่ีความ
รับผิดชอบการเล%นแบบนี้ไม%ชัดเจนเหมือนการเล%นสองแบบข�างต�น 

4. การเล%นแบบหมุนเวียน การเล%นคู%แบบนี้เปIนการผสมผสานการเล%นท้ัง 3 แบบข�างต�น โดย
ถ�าผู�เล%นคนหนึ่งด�านขวามือเคลื่อนตัวมาทางตาข%ายแล�วหมุนเวียนถอยไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
มาสนามซ�ายมือ   ผู�เล%นท่ียืนในสนามด�านซ�ายจะเคลื่อนตัวมาทางสนามด�านขวาหมุนสลับกันไป ซ่ึงจะ
ทําให�ท้ังสองคนมีโอกาสท่ีจะตีลูกหน�ามือท่ีถนัดมาก แต%ข�อเสียหากคู%ต%อสู�รู�จุดอ%อน อาจจะโจมตีเฉพาะ
ผู�เล%นทางซ�าย โดยบีบบังคับให�มาเล%นลูกหน�าตาข%ายเสมอๆ บ%อยๆ จะทําให�ผู�เล%นทางด�านขวาต�อง
กลับไปคุมด�านหลังของสนาม และระบบการเล%นมักจะไม%เปIนไปตามการหมุนท่ีกําหนดไว�เสมอไป 

5. การเล%นแบบผสม การเล%นคู%แบบนี้เปIนการรวมข�อดีของการเล%นท้ัง 4 แบบท่ีกล%าวมาไว�
ด�วยกัน และเหมาะสําหรับผู�เล%นท่ีได�รับการฝFกฝนการเล%นมาเปIนอย%างดีจึงจะเข�าใจวิธีการเล%นดังกล%าว
ได� โดยเม่ือเริ่มการแข%งขันขณะส%งลูก ผู�เล%นจะยืนแบบหน�า-หลัง กล%าวคือ ผู�ส%งลูกจะเปIนผู�โต�ตอบและ
ยืนอยู%แดนหน�า คู%ขาจะเปIนผู�รุกโจมตีอยู%แดนหลัง เม่ือตกเปIนฝwายรับจาการท่ีงัดลูกออกไปการเล%นก็จะ
เปลี่ยนไปยืนแบบแบ%งสนาม เม่ือมีโอกาสรุกก็จะยืนแบบหน�า-หลัง อีกครั้ง โดยวิธีนี้ผู�เล%นท้ังสองก็จะมี
โอกาสช%วยเหลือกันได�ตลอดเวลา สามารถปรับแบบหมุนเวียนตําแหน%งช%วยกันทําหน�าท่ีในลักษณะ
ทวนเข็มนาฬิกาโดยตลอดเพ่ือเป�ดโอกาสในการตีลูกหน�ามือได� และป�ดจุดบกพร%องบริเวณหลังมือด�วย
การเล%นแบบผสมนี้จึงเปIนวิธีท่ีจัดได�ว%าดีท่ีสุดมีจุดบกพร%องน�อย 

วิธีการฝFกการเล%นประเภทคู% 
 ธนะรัตน� หงส�เจริญ (2537 : 171-177) ได�อธิบายว%า เพ่ือให�มาตรฐานการเล%นแบดมินตัน
ประเภทคู%ของนักกีฬาดีข้ึนสมควรจัดให�มีการฝFกซ�อมตามหัวข�อต%อไปนี้ 
 1. ฝFกส%งลูก ฝFกให�มีการส%งลูกสั้นบริเวณหน�าตาข%ายโดยไปตกใกล�เส�นส%งลูกบริเวณมุมเส�นส%ง
ลูกสั้น   กับเส�นกลางสนามให�มากท่ีสุด ท้ังขณะท่ียังไม%ได�ฝFกซ�อมและภายหลังการฝFกซ�อมอย%างหนัก 
และต�องฝFกให�มีการส%งลูกทุกวัน วันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละไม%ตํ่ากว%า 200 ลูก และต�องวัดผลการฝFกให�มี
ความสามารถในการส%งลูกได�ดีกว%า 95% เม่ือผู�เล%นมีความชํานาญดีแล�วก็ให�เปลี่ยนจุดส%งไปบริเวณมุม
ไกลสุดเน�นออกด�านข�าง และการส%งลูกโด%งก่ึงดาดบริเวณมุมเส�นส%งลูกยาวเพ่ิมเข�าไป ผู�ฝFกสอนเน�นผู�
เล%นถึงความสําคัญของผู�ส%งลูกในเกมคู%ว%าจะใช�ลูกส%งแบบใดต�องใช�ในจังหวะเหมาะสม รวมท้ังต�อง
ได�รับการฝFกอย%างหนักและได�ผลเปIนท่ีน%าพึงพอใจอีกด�วย 
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 2. ฝFกการรับลูกส%ง ในการเล%นประเภทคู%การส%งลูกจากคู%แข%งขันส%วนใหญ%จะส%งลูกเลียดตาข%าย
มาบริเวณมุมเส�นส%งลูกสั้นกับเส�นกลางสนาม ยิ่งถ�าคู%แข%งขันมีการยืนคุมพ้ืนท่ีในตําแหน%งปzองกันท่ีดี
พร�อมแล�วโอกาสท่ีจะส%งลูกไปบริเวณอ่ืนหรือด�วยการส%งลูกโด%งก่ึงดาด เพราะอาจจะถูกตอบโต�กลับ
อย%างรวดเร็วจากผู�รับได� 
 3. ฝFกตบลูก 5 จุด ในเกมประเภทคู%ต�องใช�ลูกตบท่ีรุนแรงและบ%อยๆ เพ่ือชิงเปIนฝwายรุก
จนกว%าลูกจะไม%อยู%ในการเล%น การฝFกตบ 5 จุดนี้จะเปIนการฝFกท่ีใกล�เคียงกับสถานการณ�ท่ีเปIนจริง 
โดยผู�ฝFกสอนปล%อยลูกโดยใช�แร็กเกตตีลูกไปยังกลางสนามซีกซ�าย 1 จุด บริเวณหน�าตาข%ายทุกด�าน 3 
จุด จดกลางสนามซีกขวา 1 จุด ผู�เล%นเคลื่อนท่ีเข�าตีลูกทีละลูกจนครบท้ัง 5 จุด อย%างต%อเนื่อง เม่ือผู�
เล%นชํานาญแล�วให�เปลี่ยนทิศทางจากขวาไปซ�ายสลับกัน โดยเพ่ิมความเร็วของการตีของผู�เล%นด�วยการ
ปล%อยลูกให�เร็วข้ึนก็ได� ควรปล%อยลูกครั้งละ  25 ลูก จํานวน 4-6 ครั้ง 
 4. ฝFกแย็บลูกหน�าตาข%าย ผู�ฝFกสอนปล%อยลูกโดยโยนลูกจากใต�ตาข%ายข้ึนมาให�เลียดตาข%ายให�
มากท่ีสุด ผู�เล%นเคลื่อนท่ีเข�าตีลูกแย็บกดลงไปโดยไม%ให�ถูกตาข%ายท้ังทางด�านหน�ามือและหลังมือ ควร
ฝFกครั้งละ 100-200 ลูก จํานวน 2-3 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 แสดงการตีลูกแย็บหน�าตาข%าย 
ท่ีมา : http://badmintonthaitoday.com/news_detail.php?nid=292 

 5. ฝFกตีลูกสวนดาดหน�าตาข%าย ผู�ฝFกสอนปล%อยลูกโดยใช�แร็กเกตตีลูกขนไก%ให�เลียดกับตาข%าย
มากท่ีสุดโดยเปลี่ยนทิศทางไปทางซ�ายและขวาสลับกันไป ผู�ล%นยืนอยู%บริเวณหน�าตาขายของเส�นส%งลูก
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สั้นดักตีลูกดาดและตบลูกกดลงไม%ให�เลยตัวไป ผู�ฝ�กสอนฝFกให�ตีลูกสวนดาดครั้งละ 100-200 ลูก 
จํานวน 2-3 ครั้ง  

6. ฝFกกระโดดตบลูกกลางสนาม ผู�ฝFกสอนปล%อยลูกโดยใช�แร็กเกตตีลูกขนไก%ไปกลางสนามที
ละข�างสลับกันไป โดยให�ผู�เล%นเคลื่อนท่ีกระโดดข้ึนตบลูกให�ทันด�วยความรุนแรงแม%นยํา โดยมี
เปzาหมายเส�นข�างประเภทคู%ท้ังสองข�างและเส�นก่ึงกลางสนาม ผู�ฝFกสอนปล%อยลูกครั้งละ 40 ลูก 
จํานวน 3-4 ครั้ง 

7. ฝFกตบลูกท�ายสนาม ผู�ฝFกสอนปล%อยลูกโดยใช�แร็กเกตตีลูกขนไก%ไปท�ายสนามทีละข�าง
สลับกันไป โดยให�ผู�เล%นเคลื่อนท่ีถอยหลังกระโดดข้ึนตบลูกให�ทันด�วยความรุนแรงแม%นยํา โดยไม%เสีย
การทรงตัว ผู�ฝFกสอนปล%อยลูกครั้งละ 40 ลูก จํานวน 3-4 ครั้ง 
 8. ฝFกการควบคุมเกมรุก  ผู�เล%นสองคนยืนประจําในตําแหน%งหน�า-หลัง ผู�ฝFกสอนปล%อยลูก
ด�วยแร็กเกตส%งลูกสั้นไปบริเวณหน�าตาข%ายสลับส%งลูกยาวไปท�ายสนาม ผู�เล%นท่ีอยู%ข�างหน�าดักตีลูก
ไม%ให�ผ%านไปด�วยลูกตบ ลูกดาด ลูกแย็บและลูกหยอด ผู�เล%นท่ีอยู%ด�านหลังให�ชิงเปIนฝwายรุกด�วยการตี
ลูกตบเปIนส%วนใหญ%และตีลูกดาด ตัดหยอด หรือแตะหยอดตามความเหมาะสม 
 9. ฝFกการเคลื่อนท่ีพร�อมกัน 2 คน  โดยใช�วิธีปล%อยลูกโดยใช�แร็กเกตตีส%งลูกสั้นสลับยาวไปยัง
ผู�เล%น  2 คน ให�ท่ัวท้ังสนามผู�เล%นเคลื่อนท่ีเข�าตีลูกและผลัดกันหมุนเวียนตําแหน%งการเคลื่อนท่ีเข�าหน�า
ออกหลังและกลางสนาม ผู�เล%นเคลื่อนท่ีเข�าตีลูกและผลัดกันหมุนตําแหน%ง ความรับผิดชอบให�เกิด
ความถูกต�อง ควรฝFกครั้งละ 15-20 นาที 

10. การฝFกกายบริหาร เฉพาะแบดมินตัน ประกอบด�วย การเคลื่อนท่ี วิ่งซอยเท�าและกาย
บริหาร    ผู�ฝFกสอนควรให�ผู�เล%นฝFกสลับให�ครบทุกท%าครั้งละ 15-20 นาที อย%างน�อยก%อนการฝFก 1 
ครั้งและภายหลังการฝFก 1 ครั้ง 

11. การวิ่งระยะสั้น การเล%นประเภทคู%มีการตีลูกและรับกันอย%างรวดเร็ว ควรจัดให�นักกีฬาวิ่ง
เร็วจับเวลาระยะทาง 100 เมตร หรือ 400 เมตร และมีการเร%งความเร็ว 25 เมตร ก%อนครบระยะทาง
ทุกครั้ง ฝFกวิ่งระยะละ 3-4 ครั้ง  
 12. การวิ่งระยะทางไกล ควรจัดให�นักกีฬาวิ่งระยะทางไกล 4-7 กิโลเมตร โดยจัดให�วิ่งสนาม
ท่ีควบคุมการวิ่งได� และบังคับให�วิ่งเร็วและช�าสลับกัน ควรจัดให�มีการวิ่งสัปดาห�ละ 5-6 วัน 
 13. การกระโดดเชือก ให�ผู�เล%นกระโดดเชือกอยู%กับท่ีช�าสลับเร็วเปIนการเพ่ิมความอดทนใน
การเล%นและความเร็วในการเคลื่อนท่ี ฝFกครั้งละ 15 นาที จํานวน 2-3 ครั้ง 
 วิธีการฝ�กตามหัวข�อต%างๆ ท่ีได�แนะนํามาท้ังหมดนี้สามารถจัดผสมกันระหว%างหัวข�อ หรือ
เพ่ิมเติมหัวข�อใหม%ได�อีกตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม นักกีฬาแต%ละคน/คู%มีความสามารถท่ีแตกต%าง
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กันไป แต%ต�องมีการวางแผนการจัดโปรแกรมการฝFกซ�อมในแต%ละวัน สัปดาห� เดือน ท่ีจะใช�ฝFกซ�อมให�
เหมาะสมกับร%างกายของนักกีฬาเปIนสําคัญ 

เทคนิคการเล%นประเภทคู% 
 สัมฤทธิ์  เศรษฐวัฒน� (2533 : 37-45) ได�กล%าวถึงเทคนิคและประสบการณ�ในการเล%น
ประเภทคู%ไว�ว%า  

1. การส%งลูกในประเภทคู% ไม%ว%าจะเปIนการส%งด�วยหน�ามือหรือหลังมือการส%งลูกส%วนใหญ%จะส%ง
ลูกข�ามไปด�านหน�าตรงกันข�าม แต%ก็ไม%ใช%เสมอไป เพราะอาจเปลี่ยนไปเปIนการส%งลูกข�ามไปด�านหลัง
และได�ผลดีก็ได�ต�องดูคู%ต%อสู�ด�วยว%า เม่ือส%งลูกไปด�านหน�าแล�วตีกลับในลักษณะท่ีเราตกเปIนฝwาย
เสียเปรียบบ%อยครั้ง ก็จําเปIนท่ีต�องเปลี่ยนการส%งลูกไปตําแหน%งอ่ืนบ�างท่ีจะทําให�คู%ต%อสู�ไม%สามารถจะรู�
ว%าเราจะส%งลูกไปจุดใด ทําให�คู%ต%อสู�ไม%กล�าท่ีจะวิ่งไปตีจู%โจมได�เร็วได� การส%งลูกข�ามไปท่ีมุมหลังของ
สนามคู%ต%อสู�ควรส%งลูกให�ลูกมีวิถีไม%สูงและวิ่งเร็ว โดยการส%งลูกท่ีใช�เพียงข�อมือตีลูกเท%านั้น การตีลูก
ด�วยวิธีนี้เข�าเรียกกันว%าลูกปล%อยนก การส%งลูกไปมุมด�านหลังของคู%ต%อสู�เปIนการเสี่ยงต%อการถูกจู%โจม 
จึงไม%ควรใช�บ%อยนัก ยกเว�นใช�แล�วได�ผล 

2. การจับแร็กเกตในขณะส%งลูก ควรจับแร็กเกตในลักษณะท่ีโคนด�าม โดยนิ้วชี้เกือบหรือ
สัมผัสกับก�านเหล็กของแร็กเกต เพ่ือให�ระยะจากมือท่ีจับด�ามถึงหัวแร็กเกตมีระยะสั้นลง ซ่ึงต%อไป
เรียกว%าจับแร็กเกตสั้น การจับแร็กเกตในลักษะนี้ส%วนใหญ%ใช�แรงจากข�อมือตีลูกมากกว%าการเหวี่ยง      
ของแขน 

3. การรับลูกส%ง ไม%ควรรับโดยการโยนลูกโด%งไปด�านหลัง เพราะเปIนการเป�ดเกมให�ฝwาย
ตรงกันข�ามรุก (ยกเว�น ในกรณีท่ีคู%ต%อสู�เป�ดเกมรุกไม%ได�ผลหรือส%งลูกข�ามไปด�านหน�าแล�วถูกแย็บ
กลับมาบ%อยๆ) 

4. ลูกตบ ลูกตบเปIนลูกท่ีมีความหมายท่ีสุดในการเล%น เพราะฉะนั้นทุกคนควรจะฝFกลูกตบให�
แม%นยําอย%างหนักหน%วงอย%าให�มีการติดตาข%ายฆ%าตัวตายบ%อยๆ คนท่ีตบติดตาข%ายบ%อยๆ ส%วนมากเปIน
คนท่ีชอบการกระโดดตบเปIนส%วนมาก ดังนั้นถ�าเราเปIนผู�หนึ่งท่ีชอบตบติดตาข%ายบ%อยๆ วิธีแก�ไขเรา
ควรจะสังเกตตัวเองว%าเราได�ตบถูกวิธีหรือไม% 
 5. การรับลูกตบ มีอยู% 3 วิธี คือ การยืนหรือนั่งรับลูกตบในตําแหน%งท่ีใกล�ตาข%าย กลางสนาม 
และท�ายสนาม โดยการรับลูกตบบริเวณใกล�ตาข%าย จะนั่งในลักษณะยอง ๆ หรือคุกเข%าข�างเดียวก็ได� 
แต%ไม�แร็กเกตต�องอยู%ด�านหน�าของเราไม%ใช%ไว�ท่ีข�างตัวหรือเง้ือไม�ไว�ข�างหลัง การท่ีเราเอาไม�ไว�ด�านหน�า
เพ่ือว%าเม่ือลูกวิ่งมาหาเรา เราก็จะสามารถมองเห็นหน�าไม�แร็กเกตของเรา แล�วบังคับหน�าไม�แร็กเกตให�
ไปรับลูกตามท่ีต�องการได�ง%ายและชัดเจน ส%วนการยืนรับลูกตบบริเวณกลางสนามส%วนมากลูกท่ีคู%ต%อสู�
ตบมา จะอยู%แถวหน�าอกหรือคอ จึงควรจับไม�แร็กเกตให�สั้นลง จะทําให�คล%องแคล%วว%องไวในการ
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เปลี่ยนหน�าไม�แร็กเกตไปทางซ�าย ขวา และใช�ตีหลังมือได�มุมสูงข้ึน และการยืนรับลูกตบบริเวณท�าย
สนามนั้น การยืนควรจะยืนท้ิงน้ําหนักตัวไปข�างหน�าเล็กน�อย เพ่ือเตรียมตัวท่ีจะเข�ารับลูกหยอดด�าน
หน�าตาข%าย จะจับไม�แร็กเกตสั้นหรือยาวก็ได�ตามถนัด การจับไม�แร็กเกตในลักษณะหลังมือจะช%วยให�มี
มุมรับลูกตบได�กว�างกว%าทางหน�ามือ ยกเว�นเราจับทางได�ว%าคู%ต%อสู�ชอบตบเข�าทางหน�ามือจึงจะเอาไม�
แร็กเกตมารอทางหน�ามือ 
 6. ลูกหยอด การหยอดท่ีดีไม%ควรให�สูงกว%าตาข%ายมากนักเพราะเสี่ยงต%อการถูกแย็บลูกได� 
ควรฝFกให�ชํานาญเพราะเปIนลูกท่ีสําคัญลูกหนึ่งท่ีช%วยให�ผู�หยอดได�เปIนฝwายรุก โดยเฉพาะผู�ท่ีมีคู%ขาตบ
ได�หนักรุนแรงต�องอาศัยลูกหยอดเป�ดทางให�คู%ขามีโอกาสได�ตบมากข้ึน เพราะฝwายท่ีรับลูกหยอด
ส%วนมากจะโยนโด%งกลับมา    การหยอดเลี้ยวไปทางซ�ายขวา ควรใช�เวลาคับขันท่ีไม%มีโอกาสท่ีจะเล%น
ลูกอ่ืนได� เช%น ผู�ตียืนหลังสนามต�องวิ่งมารับลูกหน�าตาข%ายไกลมาก ลูกจึงตกลงตํ่าไม%สามารถจะเล%นลูก
อ่ืนท่ีดีพอได� ต�องเสี่ยงเลี้ยวลูกหยอดหน�าตาข%าย 
 7. ลูกแย็บ เปIนลูกทําแต�มท่ีสําคัญทีเดียว ถ�าสามารถฝFกให�เล%นได�แน%นอน การแย็บลูกหน�าตา
ข%ายให�ได�ดีก็ข้ึนอยู%ท่ีความสามารถของแต%ละบุคคล บางคนฝFกแทบตายก็แย็บลูกไม%ได�ดีก็มี 
 8. ลูกตัดหยอด เปIนลูกท่ีตีเพ่ือให�คู%ต%อสู�เสียหลักมากกว%าท่ีจะตีเพ่ือทําคะแนน เพราะลูกนี้
ส%วนมากคู%ต%อสู�จะรับได�ไม%ยากจึงไม%เหมาะท่ีเราจะเล%นบ%อยครั้งนัก นอกจากนี้ลูกตัดหยอดยังเปIนลูกท่ี
เสี่ยงต%อการติด    ตาข%ายมากกว%าลูกอ่ืน ยกเว�นผู�ท่ีได�รับการฝFกมาจนชํานาญแล�ว 

9. ลูกแตะหยอด เปIนลูกท่ีใช�หน�าแร็กเกตเต็มหน�าตีลูกคล�ายการจับไม�แร็กเกตหน�าเดียวท่ีตี
ไม%แรง  ลูกท่ีถูกตีแล�ววิ่งข�ามตาข%ายไปในแดนของคู%ต%อสู�เล็กน�อยหมดแรงตกลงพ้ืนในแนวด่ิง ขนานกับ
ตาข%ายจะเลย     ตาข%ายไปไม%เกิน 1-2 ฟุต แล�วแต%ผู�ตีจะกะระยะให�ข�ามตาข%ายได�แม%นยํามากน�อยแค%
ไหน การตีลูกแตะหยอดนี้นักกีฬาในปpจจุบันนี้ไม%ค%อยจะเห็นเล%นกัน จะเล%นกันในนักกีฬารุ%นเก%าๆ 

10. ลูกเซฟหรือลูกตีโด%ง เปIนลูกท่ีตีโด%งจากท�ายสนามหนึ่งไปยังท�ายอีกสนามหนึ่งด�วยวิธีการ
เหวี่ยงด�วยแขนแล�วตี มีอยู% 2 วิธี คือ วิธีแรก ด�วยการเหวี่ยงแขนจากข�างหลังมาแล�วตี โดยใช�แรง
เหวี่ยงของแขนพร�อมกับใช�ข�อมือตีพร�อมกันและเม่ือหลังจากท่ีแร็กเกตตีถูกลูกแล�ว แขนและแร็กเกต
จะวาดเลยลงตํ่าท่ีด�านหน�า ส%วนวิธีท่ีสอง  คือ การเหวี่ยงแขนจากข�างหลังมาและขณะท่ีตีลูกใช�แขน
ท%อนสั้น (จากข�อศอกมาถึงข�อมือ) ตีและออกแรงท่ีข�อมือมากๆ ตีเหมือนกับผลักหรือดันเปIนส%วนใหญ% 
และเม่ือหลังจากแร็กเกตตีถูกลูกแล�วแขนและแร็กเกตจะค�างอยู%ข�างบนไม%คว่ําวาดลงข�างหน�าเรา
เหมือนในวิธีแรก การตีเช%นนี้ลูกท่ีตีจะวิ่งไปยังจุดหมายเร็วกว%าวิธีแรก ทําให�คู%ต%อสู�ต�องรีบไปรับลูกตาม
จุดทีเราตีเร็วข้ึน เม่ือคู%ต%อสู�ต�องรีบเช%นนี้ก็ย%อมทําให�เหนื่อยเร็วและเสียหลักได�ง%าย 

11. เทคนิคการตีลูกให�ได�เปรียบ  
 11.1 การตีลูกให�มีความเร็ว และไม%ให�คู%ต%อสู�รู�ทิศทางท่ีเราจะตีไปด�วย 
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 11.2 ลูกครึ่งสนาม คือ การตีลูกให�ข�ามไปและเลยระยะท่ีคนหน�าตีไม%ได�เล็กน�อย แต%
ไม%ถึงหลังสนามและไม%สูงมากจนให�เวลาแก%คนหลังเข�ามาตบลูกได� โดยมากจะใช�ตีเส�นขอบข�างสนาม 

 11.3 การดักลูก คือ การท่ีเราจะต�องเดาความคิดของคู%ต%อสู�ว%าจะตีลูกไปทิศทางใดให�
ได�แล�วเรารีบไปดักท่ีจุดนั้นก%อนท่ีเขาจะตี การเดาง%ายก็คือคนส%วนมากมักจะตีลูกไปทางท่ีว%างไกลตัวผู�
เล%นท้ังสองหรือตีเข�าหาผู�เล%นท่ีอ%อนกว%า 

 11.4 ลูก 2 จังหวะ คือ การตีด�วยการใช�ข�อมือเปIนส%วนใหญ%และก%อนตีจะไม%ดึง
แร็กเกตเง้ือไม�ไปข�างหลังโดยเด็ดขาด จะยื่นแขนไปรอลูกก%อนท่ีลูกจะมาถึงแร็กเกตและรอจนลูกมา
ใกล�แร็กเกตมาก จึงจะตีและตีลูกในขณะท่ีลูกลอยอยู%ในท่ีมีระดับสูงไม%ใช%ปล%อยให�ลูกลงมาตํ่าแล�วถึงตี 
หรืออีกวิธีหนึ่งคือ  เม่ือเราไม%มีเวลาพอท่ีจะเอาแร็กเกตไปรอลูกได�ก็ต�องใช�วิธีท่ีเม่ือเรากะว%าก�าว
สุดท�ายของเราเม่ือเท�าถึงพ้ืน (เท�าขวาของผู�เล%นถนัดขวา) ให�อยู%ข�างหน�าพร�อมกับเอ้ือมเอาแร็กเกตไป
ตีลูกทันที ให�เท�าถึงพ้ืนพร�อมกับต�องตีให�ได�ทันที 
 สรุปได�ว%า การเล%นแบดมินตันประเภทคู%  ซ่ึงแตกต%างจากการเล%นประเภทเด่ียวท่ีมีวิธีการตีลูก
ท่ีเนิบช�า มีวิถีโด%งเข�าสองมุมหลังเปIนการปzองกันเปIนส%วนใหญ% ผู�เล%นต�องอาศัยความเข�าใจซ่ึงกันและ
กัน โดยเฉพาะเรื่องระบบการเล%น ท่ีสําคัญในเกมประเภทคู%ต�องอาศัยทีมเวิร�คเปIนอย%างมาก ด�วยการ
เสริมจุดเด%นและลบจุดด�อยของทีมตนเองเอาไว�ให�ได� ต�องรู�จักประสานกันเปIนอย%างดี ซ่ึงต�องมีพ้ืนฐาน
เก่ียวกับอุปนิสัยของคู%ขาท่ีตรงกัน มีมาตรฐานการเล%นในระดับไล%เลี่ยกันจะเปIนผลให�เกิดความเชื่อม่ัน
และยอมรับในฝ�มือระหว%างกันและกัน และต�องยึดการเปIนฝwายรุกโจมตีด�วยความรุนแรงรวดเร็วไว�ให�
นานท่ีสุด ขณะเดียวกันก็ต�องรักษาการปzองกันการโจมตีจากฝwายตรงข�าม แต%เม่ือตกเปIนฝwายรับก็ต�อง
พยายามตอบโต�เพ่ือพลิกสถานการณ�ของฝwายรับให�กลับมาเปIนฝwายรุก ด�วยความเหนียวแน%นและ
แม%นยํา และเม่ือสถานการณ�ได�เปลี่ยนกลับมาเปIนฝwายรุกก็ต�องใช�โอกาสนั้นรุกโจมตีด�วยความรวดเร็ว
และเด็ดขาด และมีโอกาสท่ีจะได�รับชัยชนะได�ในท่ีสุด 
 นอกจากการเล%นประเภทคู%แล�ว ยังมีการเล%นประเภทคู%ผสมระหว%างชายและหญิง ซ่ึงก็มี
หลักการฝFกคล�ายๆ กับการเล%นประเภทคู% แต%ฝwายชายจะได�เปรียบมากกว%า จึงทําให�ผู�เล%นท่ีเปIนฝwาย
หญิงในแต%ละฝwาย เปIนเปzาหมายในการโจมตีหรือทําคะแนนจากทีมคู%แข%งขันตลอดเวลา ดังนั้นฝwาย
ไหนท่ีผู�เล%นท้ังชายและหญิงมีฝ�มือท่ีทัดเทียมกัน หรือเข�าคู%กันได�อย%างลงตัว ก็สามารถลดการได�เปรียบ
เสียเปรียบในตัวผู�เล%น และได�เปรียบในเชิงการแข%งขันด�วยเช%นกัน 
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3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
    งานวิจัยภายในประเทศ 
 อมร รักษาทรัพย� (2557) ได�ทําการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู�มวยไทยท่ีมีต%อพฤติกรรม
เรียนรู�ทักษะมวยไทยและการใช�สติในชีวิตประจําวันของนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนรุ%งอรุณ โดย
มีวัตถุประสงค� 3 ประการ คือ 1) เพ่ือจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�มวยไทยท่ีมีผลต%อพฤติกรรมเรียนรู�
ทักษะมวยไทย และการใช�สติในชีวิตประจําวันของนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนรุ%งอรุณ 2) เพ่ือ
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู�มวยไทยท่ีมีต%อพฤติกรรมเรียนรู�ทักษะมวยไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนรุ%งอรุณ และ 3) เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู�มวยไทยท่ีมีต%อการใช�สติในชีวิต 
ประจําวันของนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนรุ%งอรุณ กลุ%มตัวอย%างเปIนนักเรียนมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 
โรงเรียนรุ%งอรุณ จํานวน 1 ห�องเรียน มีจํานวนนักเรียน 23 คน เปIนนักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 
13 คน กลุ%มตัวอย%างได�รับการเรียนรู�มวยไทยเปIนเวลา 12 สัปดาห� สัปดาห�ละ 1 วัน วันละ 100 นาที 
ผู�วิจัยได�ทําการทดสอบทักษะการหลบบอล และปpดบอล ทดสอบค%าเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและ
ประเมินการใช�สติในชีวิตประจําวันในสถานศึกษาของกลุ%มตัวอย%างก%อนและหลังการทดลอง   

ผลการวิจัยพบว%า  
1. ได�แผนการเรียนรู�มวยไทยท่ีมีผลต%อพฤติกรรมเรียนรู�ทักษะมวยไทยและการใช�สติใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียน ซ่ึงมีความตรงเชิงเนื้อหาได�ค%า IOC เท%ากับ 0.92 
2. ผลของการจัดการเรียนรู�มวยไทยท่ีมีต%อทักษะมวยไทยพบว%า กลุ%มตัวอย%างมีค%าเฉลี่ย

คะแนนทักษะการหลบบอลและปpดบอล หลังการทดลองสูงกว%าก%อนการทดลองอย%างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 มีค%าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง หลังการทดลองดีกว%าก%อนการทดลองอย%างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และมีค%าเฉลี่ยคะแนนทักษะการออกอาวุธมวยไทยหลังการทดลอง 
อยู%ในระดับดี  

3. ผลของการจัดการเรียนรู�มวยไทยท่ีมีต%อการใช�สติในชีวิตประจําวันพบว%า กลุ%มตัวอย%าง มี
ค%าเฉลี่ยคะแนนการใช�สติในชีวิตประจําวันในสถานศึกษา หลังการทดลองสูงกว%าก%อนการทดลองอย%าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

4. จากการสัมภาษณ�และสังเกตอย%างมีส%วนร%วมพบว%า การจัดการเรียนรู�มวยไทยทําให�กลุ%ม
ตัวอย%าง มีสติท้ังในขณะท่ีฝFกฝนมวยไทย และนําไปปรับสู%การใช�สติในชีวิตประจําวันได� 
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 ฐิตาภัทร� รัศมี (2558) ได�ทําการศึกษาผลของการใช�แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษา
ท่ีมีผลต%อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตเทศบาลตําบลกบินทร� สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จังหวัดปราจีนบุรี  กลุ%มตัวอย%างในการ
วิจัยครั้งนี้ กลุ%มตัวอย%างเปIนนักเรียนมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 โรงเรียนกบินทร�จริยาคม จํานวน 80  คน  
แบ%งเปIนกลุ%มควบคุม 40 คน และกลุ%มทดลอง 40 คน ซ่ึงได�มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection) เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบวัดจิตสาธารณะ 3 ด�าน ได�แก% 1. ด�านการใช� 
2. ด�านการเคารพสิทธิ และ 3 ด�านการถือเปIนหน�าท่ี ดําเนินการวิจัยโดยการทดลองก%อนเรียนและ
หลังเรียนแบบมีกลุ%มควบคุม วิเคราะห�ข�อมูลด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป หาค%าร�อยละ 
ค%าเฉลี่ย และส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว%า  
1. ระดับการพัฒนาจิตสาธารณะท้ัง 3 ด�าน หลังการเรียน โดยใช�แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู�พลศึกษา นักเรียนกลุ%มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะสูงกว%านักเรียนกลุ%มควบคุมแตกต%าง
กันอย%างชัดเจน 

2.  ระดับการพัฒนาจิตสาธารณะท้ัง 3 ด�าน ก%อนการเรียน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหญิงกับ
นักเรียนชายใกล�เคียงกัน โดยหลังการเรียน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหญิงสูงกว%านักเรียนชาย 

 เด%น ครองคัมภีร� (2559) ได�ทําการศึกษาปpจจัยท่ีส%งผลต%อการบูรณาการการจัดการเรียน 
การสอนพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษท่ี 21 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ ประกอบด�วย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม% วิทยาเขตลําปาง วิทยาเขตสุโขทัยและวิทยาเขตเพชรบูรณ� 
ใช�วิธีการสุ%มตัวอย%างแบบแบ%งชั้น (Stratified Sampling) ประชากรท่ีทําการศึกษาจานวน 4,055 คน 
ผู�ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 351 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลเปIนแบบสอบถาม
เก่ียวกับปpจจัยการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและกีฬา สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงพรรณนา 
เพ่ือหาค%าเฉลี่ย (Mean) และส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค%าร�อยละ 
(Percentage)  

ผลการวิจัยพบว%า ปpจจัยท้ัง 6 ด�าน ท่ีส%งผลต%อการบูรณาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
และกีฬา ในศตวรรษท่ี 21 ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ นักศึกษามีความพึงพอใจ

ระดับ ปานกลาง ( =3.45 และ S.D.=0.11) ด�านการวัดผลประเมินผลสื่อทางพลศึกษาท่ีผู�เรียน

สามารถวัดและประเมินผลด�วยตนเอง อยู%ในระดับมาก (  =3.72 และ S.D.=0.65) รองลงมา 
ผู�เรียนสามารถใช�อุปกรณ� สถานท่ี สิ่งอานวยความสะดวกด�านการสอนพลศึกษาและกีฬา อยู%ในระดับ

มาก ( =3.68 และ S.D.=0.67) สามารถพัฒนาด�านผู�เรียนได� อยู%ในระดับมาก ( =3.61 และ 
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S.D.=0.70) พัฒนาหลักสูตรการสอนพลศึกษาและกีฬาได� อยู%ในระดับปานกลาง ( =3.36 และ 
S.D.=0.83) ช%วยพัฒนาด�านครู อาจารย� ผู�สอนการสอนพลศึกษาและกีฬาได� อยู%ในระดับปานกลาง    

( =3.34 และ S.D.=0.86) และลําดับสุดท�ายสามารถใช�ในการจัดการเรียนรู�ในยุคศตวรรษท่ี 21 

การสอนพลศึกษาและกีฬาได� อยู%ในระดับปานกลาง =2.98 และ S.D.=0.90) ตามลําดับ     
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษท่ี 21 สถาบันการพลศึกษาพ่ึง
สร�างผู�เรียนและผลิตบัณฑิตออกสู%สังคมท่ีมีคุณลักษณะทางการคิดสร�างสรรค� คิดแก�ไขปpญหาการ
เรียนรู� ตัดสินใจด�วยการทางานและความร%วมมือของกลุ%มบุคลากรใช�เทคโนโลยีสารสนเทศด�านความรู�
ข�อมูลข%าวสาร 
 
งานวิจัยต%างประเทศ 
  เรย� (Ray. 1981 : 2561 – A) ได�ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทางพลศึกษาของนักศึกษาปริญญา
ตรีท้ังชายและหญิง โดยแบ%งออกเปIน 2 กลุ%ม คือ กลุ%มนักศึกษาท่ีเรียนวิชาพลศึกษาเปIน วิชาเลือก 
และกลุ%มนักศึกษาท่ีเรียนวิชาพลศึกษาเปIนวิชาบังคับ ในการศึกษาครั้งนี้ได�ทําการทดสอบ 2 ครั้ง ใน
การทดสอบครั้งแรก ผู�วิจัยทดสอบกับนักศึกษาชายและหญิง จํานวน 424 คน ทําการทดสอบใน
สัปดาห�แรกของภาคเรียนฤดูใบไม�ผลิ ส%วนการทดสอบครั้งท่ีสอง ผู�วิจัยทดสอบกับนักศึกษาชายและ
หญิง จํานวน 375 คน ทดสอบในสัปดาห�สุดท�ายของภาคเรียนฤดูใบไม�ผลิ โดยใช�แบบวัดทัศนคติของ
เคนียร� (Kneer) มาทดสอบ ผลการวิจัยพบว%า ท้ัง 2 กลุ%มมีทัศนคติทางพลศึกษาท่ีดี และไม%มีความ
แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

  ลูคและซินแคล (Luke and Sinclair. 1996 : 31-46) ได�วิจัยเรื่อง “ความแตกต%างทางเพศกับ
เจตคติต%อวิชาพลศึกษา” โดยใช�แบบสอบถามเก่ียวกับประสบการณ�จากการเรียนวิชาพลศึกษาต้ังแต%
ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 เพ่ือท่ีจะหาปpจจัยท่ีเปIนตัวกําหนดเจตคติต%อวิชาพลศึกษากับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 จํานวน 488 คน ผลการวิจัยพบว%า ปpจจัยท่ีเปIนตัวกําหนดเจตคติต%อวิชา
พลศึกษา ได�แก% เนื้อหาวิชา พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศในชั้นเรียน การรับรู� อุปกรณ� และ
ไม%มีความแตกต%างระหว%างเพศเก่ียวกับปpจจัยท้ังหมดนี้ 
   



 

 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได�ทําการศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวข�องต�างๆ เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ)ซัน และแฮร)โรว) ท่ีมีผลต�อการพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร)  โดยเปรียบเทียบความสามารถในการฝ5กทักษะของผู�เรียน
ก�อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู� เพ่ือให�มีการพัฒนาทักษะปฏิบัติได�ดีข้ึน และขยายผลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ทางพลศึกษาในทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงมี
รายละเอียดข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

2. การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข�อมูล 

4. การวิเคราะห)ข�อมูล 

1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
กลุ�มตัวอย�าง ได�แก� นักศึกษาชั้นป<ท่ี 1 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ?น ในภาคการศึกษาท่ี 1           

ป<การศึกษา 2561 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต (PED 1030) ของพ้ืนท่ี
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  จํานวน 25 คน ซ่ึงได�มาจากการเลือกสุ�มแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive 
sampling ) ซ่ึงมีทักษะความรู�และความสามารถทางด�านทักษะการปฏิบัติท่ีแตกต�างกันไป 
 
2. การสร างเครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย  

2.1 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
แบบวัดความสามารถในการฝ5กทักษะปฏิบัติ เปWนแบบประเมินค�าท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน สําหรับใช�ใน

การวัดประเมินผลทักษะปฏิบัติท้ังก�อนและหลังการฝ5ก โดยผู�วิจัยได�สร�างแบบวัดความสามารถในการ
ฝ5กทักษะปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข�อง เกณฑ)และองค)ประกอบท่ีจะใช�วัด
ความสามารถในการฝ5กทักษะ 
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2.1.2 สร�างแบบวัดความสามารถในการฝ5กทักษะปฏิบัติในกีฬาแบดมินตัน ซ่ึงเป
นแบบ
ประเมินค�าทักษะมี 6 กลุ�ม ประกอบไปด วย 1. ทักษะการจับไม และเคลื่อนท่ี 2. ทักษะการส�งลูกและ
การตีลูกโด�ง   3. ทักษะการตีลูกหยอด การตีลูกงัด  4. ทักษะการตีลูกตบ และการรับลูกตบ 5. การ
เล�นประเภทเด่ียว และ 6. การเล�นประเภทคู� โดยมีบรรทัดฐานในการประเมินค�าทักษะ แบ�งเป
น 5 
ระดับ คือ 5 = ดีมาก 4 = ดี  3 = พอใช  2 = ปรับปรุง 1 = ไม�ผ�าน  

2.1.3 นําไปให ผู เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท�าน  ได ตรวจสอบความถูกต องในด านโครงสร างเนื้อหาและ
สํานวนภาษา  เพ่ือหาค�าความเท่ียงตรง (Validity) โดยใช วิธีการหาค�าดัชนีความสอดคล องเชิงเนื้อหา 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) พร อมท้ังทําการปรับแก ไขตามข อเสนอแนะก�อน
นําไปใช จริง 

2.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการทดลอง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษา ในรายวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต (PED1030) 

จํานวน 15 แผน/ป<การศึกษา (1 แผน เท�ากับ 2 ชั่วโมงต�อสัปดาห)) ตามแนวคิดของซิมพ[ซัน และแฮร[โรว[ 
2.2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�

พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ)ซัน และแฮร)โรว) 
2.2.2 เลือกวิธีการจัดกิจกรรมการการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ)ซัน และแฮร)โรว) ท่ี

สอดคล�องกับการฝ5กทักษะกีฬาแบดมินตัน มี 5 ข้ันตอน ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 วิธีการจัดกิจกรรมการการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ)ซัน และแฮร)โรว)  

ข้ันการสอน วิธีการ 
1.เตรียมความพร�อม/เลียนแบบ เปWน ข้ันการให� ผู� เ รี ยนรั บรู� ใ นสิ่ ง ท่ี จะ ทํา โดยการให�

สังเกตการณ)ทํางานนั้นอย�างต้ังใจ ผู�เรียนสังเกตการณ)
กระทําท่ีต�องการซ่ึงผู� เรียนย�อมจะรับรู�หรือสังเกตเห็น
รายละเอียดต�าง ๆ ได�ไม�ครบถ�วน แต�อย�างน�อยผู�เรียนจะ
สามารถบอกได�ว�า ข้ันตอนหลักของการกระทํานั้น ๆ มี
อะไรบ�าง  

2. ข้ันการลงมือกระทําตามคําส่ัง 
 
 
 
 
 

เม่ือผู�เรียนได�เห็นและสามารถบอกข้ันตอนของการกระทํา
ท่ีต�องการเรียนรู�แล�ว ให�ผู�เรียนลงมือทําโดยไม�มีแบบอย�าง
ให�เห็น ผู�เรียนอาจลงมือทําตามคําสั่งของ ผู�สอน หรือทํา
ตามคําสั่งท่ีผู�สอนเขียนไว�ในคู�มือก็ได� การลงมือปฏิบัติตาม
คําสั่งนี้ แม�ผู�เรียนจะยังไม�สามารถทําได�อย�างสมบูรณ) 
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ข้ันการสอน วิธีการ 

 

แต�อย�างน�อยผู�เรียนก็ได�ประสบการณ)ในการลงมือทํา และ
ค�นพบป\ญหาต�าง ๆ ซ่ึงช�วยให�เกิดการเรียนรู� และการปรับ
การกระทําให�ถูกต�องสมบูรณ)ข้ึน 

3. ข้ันการกระทําอย�างถูกต�องสมบูรณ'  ข้ันนี้เปWนข้ันท่ีผู�เรียนจะต�องฝ5กฝนจนสามารถทําสิ่งนั้นๆ ได�
อย�างถูกต�องสมบูรณ) โดยไม�จําเปWนต�องมีแบบอย�างหรือมี
คําสั่งนําทางการกระทํา การกระทําท่ีถูกต�องแม�นยําตรง 
พอดี สมบูรณ)แบบ เปWนสิ่งท่ีผู�เรียนจะต�องสามารถทําได�ใน
ข้ันนี้  

4. ข้ันการปรับปรุง/ประยุกต'ใช�  เปWนข้ันท่ีช�วยให�ผู�เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของ
ตนให�ดียิ่งข้ึน และประยุกต)ใช�ทักษะท่ีตนได�รับการพัฒนา
ในสถานการณ)ต�าง ๆ  

5. ข้ันการคิดริเริ่ม  เม่ือผู�เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย�าง
ชํานาญ และสามารถประยุกต)ใช�ในสถานการณ)ท่ี
หลากหลายแล�ว ผู�ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม� ๆ ในการ
กระทําหรือปรับการกระทํานั้นให�เปWนไปตามท่ีตนต�องการ  

 
2.2.3 กําหนดโครงสร�างแผนการจัดกิจกรรม แสดงจํานวนชั่วโมงท่ีใช�ในการจัดกิจกรรม 

ประกอบไปด�วย 5 หน�วยการเรียนรู�  จํานวน  15 สัปดาห)/ป<การศึกษา ดังตารางท่ี 2 ซ่ึงจะแสดง
เฉพาะแผนการจัดการเรียนรู�ทักษะปฏิบัติในกีฬาแบดมินตัน 
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ตารางท่ี 2 แสดงโครงสร�างแผนการจัดการเรียนรู�ทักษะปฏิบัติกีฬาแบดมินตัน 
 

เนื้อหา จํานวนช่ัวโมง สัปดาห' 

1. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต 2 1 

2.ความหมาย ความสําคัญ องค)ประกอบ และการเสริมสร�าง
สมรรถภาพทางกาย 

2 
 
2 

3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 3 

4. ความหมาย คุณค�า หลักปฏิบัติ ประเภทของการออก
กําลังกาย และการกําหนดแนวทางวิธีการดําเนินการในการ
ออกกําลังกายและการทดสอบสําหรับแต�ละบุคคล 

2 
 
4 

5. กิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 2 5 

6. ประวัติความเปWนมา ประโยชน) คุณสมบัติของนัก
แบดมินตัน มารยาท ขนาดและอุปกรณ)ในกีฬาแบดมินตัน 

2 
 
6 

7. การจับไม�แร็กเกตและการเคล่ือนท่ีในกีฬาแบดมินตัน 2 7 

8 การส�งลูกและการตีลูกโด�ง 2 8 

9. การตีลูกหยอด การตีลูกงัด  2 9 

10. การตีลูกตบ การับลูกตบ 2 10 

11. การเล�นแบดมินตันประเภทเดี่ยว 2 11 

12. การเล�นแบดมินตันประเภทคู� 2 12 

13. การป]องกันการบาดเจ็บจากการเล�นกีฬาแบดมินตัน 2 13 

14. หลักการจัดการแข�งขันกีฬา 2 14 

15. การดําเนินการจัดการแข�งขันกีฬา 2 15 

รวม 15 สัปดาห' (30 ช่ัวโมง) 
 
2.2.4 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวคิดการการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิด

ของซิมพ)ซัน และแฮร)โรว) ซ่ึงมี 5 ข้ันตอน  
2.2.5 นําแผนการจัดการเรียนรู�ไปใช�กับกลุ�มตัวอย�าง และบันทึกผล เพ่ือนํามาอภิปราย ดัง

สรุปวิธีการดําเนินกิจกรรมและเก็บรวบรวมข�อมูลดังต�อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 สรุปวิธีการดําเนินกิจกรรมและเก็บรวบรวมข�อมูล 

เครื่องมือ 
ก�อนการ

จัด
กิจกรรม 

สัปดาห) 
 
หลังการ

จัด
กิจกรรม 

7 8 9 10 11 12 

แบบทดสอบทักษะปฏิบัติก�อนเรียน �        

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  � � � � � �  

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  � � � � � �  

แบบทดสอบทักษะปฏิบัติหลังเรียน        � 
 

3. การเก็บรวบรวมข อมูล 
พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยเก็บข�อมูลในช�วงท่ีมีการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษาเพ่ือ

คุณภาพชีวิต (PED1030) จากกลุ�มตัวอย�าง ได�แก� นักศึกษาชั้นป< ท่ี 1 ในภาคการศึกษาท่ี 1            
ป<การศึกษา 2561 ระหว�างวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 – 12 ตุลาคม 2561 ดังนี้ 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษา ในรายวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต (PED1030) 
จํานวน 15 สัปดาห)/ป<การศึกษา  (2 ชั่วโมงต�อสัปดาห)) ตามแนวคิดของซิมพ[ซัน และแฮร[โรว[ ใน
สัปดาห)ท่ี 7-12  

2. แบบวัดความสามารถในการฝ5กทักษะปฏิบัติกีฬาแบดมินตัน ท่ีครอบคลุมทักษะปฏิบัติ
พ้ืนฐาน 

4. การวิเคราะห)ข อมูล  
4.1 วิเคราะห)ข�อมูลด�วยค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ

แตกต�างของกลุ�มตัวอย�างจําแนกตามสถานภาพส�วนบุคคลด�วยค�าที (t-test) 
4.2 นําเสนอเป
นข อมูลประกอบความเรียงต�อไป 



55 
 

 

 

 

บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 

ผลการวิเคราะห� 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� ท่ีมีผลต�อการ

พัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร' ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการ
วิเคราะห�ข�อมูล ดังนี้ 

1. สถานสภาพท่ัวไปของนักศึกษา 
2. ความสามารถในทักษะปฏิบัติ 

1. สถานสภาพท่ัวไปของนักศึกษา (อ�างอิงจากฐานข�อมูลงานทะเบียน) 
 จากข�อมูลพ้ืนฐานงานทะเบียนของนักศึกษาประจําป5การศึกษา 1/2561 สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ;น คณะศิลปศาสตร�  จํานวน 25 คน ประกอบไปด�วย เพศชาย จํานวน 12 คน และเพศหญิง 
จํานวน 13 คน เกรดเฉลี่ยสะสมในสถานศึกษาเดิม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีได�เกรดเฉลี่ยสูง
กว@า 3.51 จํานวน 3 คน เกรดเฉลี่ย 3.00-3.50 จํานวน 11 คน และเกรดเฉลี่ยตํ่ากว@า 3.00 จํานวน 
11 คน มีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในระบบ (โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จํานวน 23 คน 
และจบการศึกษานอกระบบ (ศูนย�การศึกษานอกระบบ) จํานวน 2 คน โดยพ้ืนท่ีต้ังของสถานศึกษาท่ี
นักศึกษาจบมาอยู@ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 16 คน และนอกเขตกรุงเทพมหานคร (ต@างจังหวัด) 
จํานวน 9 คน ดังแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 สถานสภาพท่ัวไปของนักศึกษา (อ�างอิงจากฐานข�อมูลงานทะเบียน) 

ตัวแปร จํานวน (คน) ร�อยละ 

เพศ ชาย 12 48 

 
หญิง 13 52 

 
รวม 25 100 
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ตัวแปร จํานวน (คน) ร�อยละ 

เกรดเฉลี่ยสะสม สูงกว@า 3.51 3 12 

 
3.01-3.50 11 44 

 
ตํ่ากว@า 3.00 11 44 

 
รวม 25 100 

ระบบการศึกษา  การศึกษาในระบบ 23 92 

 
การศึกษานอกระบบ 2 8 

 
รวม 25 100 

ท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีจบมา กรุงเทพมหานคร 16 64 

 
ต@างจังหวัด 9 36 

 
รวม 25 100 

 

2. ความสามารถในทักษะปฏิบัติ 
2.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาก@อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� 

 ผู�วิจัยได�นําเสนอคะแนนความสามารถในการปฏิบัติของนักศึกษากลุ@มตัวอย@าง จํานวน 25 คน 
ก@อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� คะแนนเต็ม 30 
คะแนน ดังแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 คะเนนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาก@อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� 

คนท่ี 

คะแนนก2อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
คะแนนผลต2างก2อนเรียน

กับหลังเรียน 

คะแนนรวม ร�อยละ คะแนนรวม ร�อยละ 
คะแนน
ผลต2าง 

ร�อยละ 

1 18 60.00 27 90.00 9 30.00 

2 14 46.66 23 76.66 9 30.00 

3 17 56.66 23 56.66 6 20.00 

4 18 60.00 27 90.00 9 30.00 

5 13 43.33 23 76.66 10 33.33 

6 18 60.00 27 90.00 9 30.00 

7 14 46.66 23 76.66 9 30.00 

8 16 53.33 25 83.33 9 30.00 

9 17 56.66 25 83.33 8 26.66 

10 18 60.00 26 86.66 8 26.66 

11 14 46.66 23 76.66 9 30.00 

12 10 33.33 20 66.66 10 33.33 

13 14 46.66 25 83.33 11 36.66 

14 17 56.66 24 80.00 7 23.33 

15 18 60.00 26 86.66 8 26.66 

16 14 46.66 24 80.00 10 33.33 

17 16 53.33 23 76.66 7 23.33 

18 14 46.66 25 83.33 11 36.66 
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คนท่ี 
คะแนนก2อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนผลต2างก2อนเรียน
กับหลังเรียน 

คะแนนรวม ร�อยละ คะแนนรวม ร�อยละ 
คะแนน
ผลต2าง 

ร�อยละ 

19 15 50.00 23 76.66 8 26.66 

20 18 60.00 26 86.66 8 26.66 

21 16 53.33 24 80.00 8 26.66 

22 17 56.66 23 76.66 6 20.00 

23 17 56.66 25 83.33 8 26.66 

24 13 43.33 23 76.66 10 33.33 

25 14 46.66 23 76.66 9 30.00 

จากตารางท่ี 5 พบว@า คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาก@อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว�  จํานวน 25 คน มีคะแนน
ความสามารถในทักษะปฏิบัติหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และ
แฮร�โรว� สูงกว@าก@อนการจัดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาท่ีมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมการการเรียนรู�    
พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว�  สูงท่ีสุด คือ 27 คะแนน มีจํานวน 3 คน  คิดเปJนร�อย
ละ 90 ของคะแนน และคะแนนตํ่าสุด คือ 20 คะแนน คิดเปJนร�อยละ 66.66 ของคะแนน 

การวิเคราะห�คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาก@อนและหลังการจัดกิจกรรม

การเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ� ซันและแฮร�โรว� โดยมีการคํานวณค@าเฉลี่ย ( ) 
 และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห�ความแตกต@างของค@าเฉลี่ยคะแนนความสามารถใน
ทักษะปฏิบัติ โดยทดสอบค@า t แบบไม@เปJนอิสระต@อกัน (Paired –Samples t-test) ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 ดังแสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห�คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาก@อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� 

ผลคะแนนการทดสอบปฏิบัติ n  S.D. t Sig. 

คะแนนก�อนเรียน 25 15.60 2.12 
32.750* .000* 

คะแนนหลังเรียน 25 24.24 1.69 

 จากตารางท่ี 6 พบว�าคะแนนความสามารถในในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาก�อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ'ซัน และแฮร'โรว' มีค�าเฉลี่ยก�อนเรียนเท�ากับ 
15.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ 2.12 และมีค�าเฉลี่ยหลัง
เรียนเท�ากับ 24.24 คะแนน ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ 1.69 และเม่ือทดสอบสมมุติฐานโดยใช�ค�า
ที (Paired –Samples t-test) พบว�า คะแนนความสามารถในในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ'ซันและแฮร'โรว' สูงกว�าก�อนเรียน อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาก@อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� แยกตามสถานภาพท่ัวไป ได�แก@ เพศ เกรดเฉลี่ย
สะสม ระบบการศึกษา และท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีจบมา 

2.2.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาก@อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� แยกตามเพศ 

ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว�  แยกตามเพศของนักศึกษา โดยมี

การคํานวณค@าเฉลี่ย  ( ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห�ความแตกต@างของ
ค@าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติ โดยทดสอบค@า t แบบท่ีเปJนอิสระต@อกัน (Independent –
Samples t-test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังแสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห�คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� แยกตามเพศ 

เพศ n  S.D. t Sig. 

ชาย 12 24.08 1.88 
-.438 .666* 

หญิง 13 24.38 1.55 

 

 จากตารางท่ี 7 พบว@าคะแนนความสามารถในในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� โดยเพศชาย มีค@าเฉลี่ยหลังเรียน
เท@ากับ 24.08 คะแนน ส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท@ากับ 1.88 และเพศหญิง มีค@าเฉลี่ยหลังเรียนเท@ากับ
24.38 คะแนน ส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท@ากับ 1.55 และเม่ือทดสอบสมมุติฐานโดยใช�ค@าที 
(Independent–Samples t-test) พบว@า คะแนนความสามารถในในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� แบ@งตามเพศของนักศึกษา 
ไม@แตกต@างกัน อย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.2.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� แยกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว�  แยกตามเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 
แบ@งออกเปJน 3 ช@วง คือ สูงกว@า 3.51 ข้ึนไป ระหว@าง 3.01-3.50 และตํ่ากว@า 3.00 โดยการคํานวณหา
ค@าความแปรปรวนทางเดียว (One-way-Anova) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังแสดงผลการ
วิเคราะห�ข�อมูลในตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห�คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� กับเกรดเฉลี่ยสะสม 

แหล2งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว@างกลุ@ม 2 4.802 2.401 
.829 .450* 

ภายในกลุ@ม 22 63.758 2.898 

รวม 24 68.560    

จากตารางท่ี 8 พบว@าคะแนนความสามารถในในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� กับเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา 
ไม@แตกต@างกัน อย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.2.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� แยกตามระบบการศึกษา 

ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว�  แยกตามระบบการศึกษา        

โดยมีการคํานวณค@าเฉลี่ย  ( ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห�ความแตกต@าง  
ของค@าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติ โดยทดสอบค@า  t แบบท่ีเปJนอิสระต@อกัน 
(Independent–Samples t-test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังแสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลใน
ตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห�คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� แยกตามระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษา n  S.D. t Sig. 

การศึกษาในระบบ 23 24.43 1.502 
2.086 .048 

การศึกษานอกระบบ 2 22.00 2.828 
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จากตารางท่ี 9 พบว@าคะแนนความสามารถในในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว�  ท่ีจบการศึกษาในระบบ มีค@าเฉลี่ย
หลังเรียนเท@ากับ 24.43 คะแนน ส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท@ากับ 1.502 และท่ีจบการศึกษานอกระบบ 
มีค@าเฉลี่ยหลังเรียนเท@ากับ 22.00 คะแนน ส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท@ากับ 2.828 และเม่ือทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช�ค@าที (Independent–Samples t-test)  พบว@า คะแนนความสามารถในในทักษะ
ปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� แบ@ง
ตามระบบการศึกษาท่ีจบมาแตกต@างกัน อย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.2.4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� แยกตามท่ีตั้งสถานศึกษา 

ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว�  แยกตามท่ีต้ังสถานศึกษา โดยมี

การคํานวณค@าเฉลี่ย  ( ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห�ความแตกต@างของ
ค@าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติ โดยทดสอบค@าที (Independent–Samples t-test)  ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังแสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลในตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห�คะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� แยกท่ีตั้งสถานศึกษา 

ท่ีตั้งสถานศึกษา n  S.D. t Sig. 

เขตกรุงเทพมหานคร 16 24.187 1.833 
-.203 .841* 

ต@างจังหวัด 9 24.333 1.500 

 จากตารางท่ี 7 พบว@าคะแนนความสามารถในทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� โดยท่ีต้ังสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีค@าเฉลี่ยหลังเรียนเท@ากับ 24.187 คะแนน ส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท@ากับ 1.833 และในต@างจังหวัด 
มีค@าเฉลี่ยหลังเรียนเท@ากับ 24.333 คะแนน ส@วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท@ากับ 1.50 และเม่ือทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช�ค@าที (Independent–Samples t-test)  พบว@า คะแนนความสามารถในในทักษะ
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ปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� แบ@ง
ตามท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีจบมาของนักศึกษาไม@แตกต@างกัน อย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.3 ผลการวิเคราะห�จากบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซันและ
แฮร�โรว� ท่ีมีผลต@อทักษะปฏิบัติของนักศึกษา 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู�วัยได�จัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� 
ท่ีมีผลต@อทักษะปฏิบัติของนักศึกษา จํานวน 5 หน@วยการเรียนรู� จํานวน 15 สัปดาห�/ป5การศึกษา โดย
จะมีแผนการจัดการเรียนรู�ทักษะปฏิบัติในกีฬาแบดมินตันในสัปดาห�ท่ี 7-12 ซ่ึงมีรายละเอียดในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู� ดังนี้ 

 1. ข้ันเตรียมความพร�อม/เลียนแบบ  ในข้ันนี้เปTนการเตรียมความพร�อมให�กับผู�เรียน 
หลังจากท่ีได�เรียนรู�เบ้ืองต�นในเรื่องของความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ความหมาย 
ความสําคัญ องค'ประกอบ และการเสริมสร�างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
หลักการออกกําลังกาย และได�เรียนรู�ประวัติความเปTนมา ประโยชน' คุณสมบัติของนักแบดมินตัน 
มารยาท ขนาดและอุปกรณ'ในกีฬาแบดมินตัน ในช�วงสัปดาห'แรก ๆ แล�ว ซ่ึงผู�สอนได�สร�างเจตคติให�
เห็นความสําคัญของกิจกรรมทางกายด�วยการกีฬาเล�นแบดมินตัน ซ่ึงทําให�ผู�เรียนได�มีความสนใจต�อ
กีฬาชนิดนี้ว�าจะต�องกลับไปฝZกฝนทักษะเดิมของตนเอง  โดยการศึกษาทักษะการเล�นแบบต�างๆ ด�วย
ตนเอง ผ�านทางช�องทางต�างๆ มากมาย เช�น หนังสือแบดมินตันในห�องสมุด วีดีโอการสอนทักษะการ
เล�นแบบต�างๆ ในอินเตอร'เน็ต ตลอดจนการฝZกทักษะท่ีได�ศึกษาด�วยตนเองมาก�อน 
 2. ข้ันการลงมือกระทําตามคําสั่ง เปTนข้ันตอนท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนได�ฝZกปฏิบัติด�วยตนเองจากท่ี
ได�เห็นและเข�าใจ ซ่ึงการปฏิบัติอาจจะยังไม�ถูกต�องตามหลักปฏิบัติท่ีสมบูรณ' แต�อย�างน�อยผู�เรียนก็ได�
ประสบการณ'ในการลงมือทํา และค�นพบป[ญหาต�าง ๆ ของการปฏิบัติด�วยตนเอง  เช�น ในทักษะการ
จับไม�แบดมินตันและการเคลื่อนท่ี ผู�เรียนอาจจะยังเคลื่อนท่ีได�ไม�คล�องแคล�วมากนัก อันเนื่องมาจาก
สมรรถภาพทางกายหรือการจับไม�ยังไม�ถูกต�องตามหลักการ  เปTนต�น ซ่ึงข้ันนี้ช�วยให�เกิดการเรียนรู�
ป[ญหาและการแก�ป[ญหาด�วยการลงมือปฏิบัติ และการปรับการกระทําให�ถูกต�องสมบูรณ'ข้ึน 
 3. ข้ันการกระทําอย�างถูกต�องสมบูรณ'  ในช�วงแรกๆ นั้น ผู�เรียนยังไม�สามารถฝZกทักษะปฏิบัติ
ได�อย�างเต็มท่ีและสมบูรณ'แบบ จึงต�องใช�เวลาในการฝZกทักษะค�อนข�างมาก การใช�เวลาในชั่วโมงเรียน
จึงไม�เพียงพอในชั้นนี้ การใช�เวลาว�างอ่ืนๆ ท่ีนอกจากเวลาเรียนเปTนสิ่งสําคัญท่ีผู�สอนได�ให�คําแนะนํา
เพ่ิมเติม ซ่ึงหลังจากท่ีผู� เรียนได�ฝZกปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง ด�วยการลงมือปฏิบัติด�วยตนเองแล�ว           
จึงสามารถปฏิบัติทักษะต�างๆ นั้นได�ตามหลักการท่ีถูกต�อง และสมบูรณ'แบบ เปTนสิ่งท่ีผู�เรียนทําได�ใน
ข้ันนี้  
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 4. ข้ันการปรับปรุง/ประยุกต'ใช�  เม่ือผู�เรียนสามารถปฏิบัติทักษะต�างๆ ได�อย�างดีแล�ว การ
ปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติทักษะนั้น ๆ ให�ดียิ่งข้ึนเปTนสิ่งท่ีสําคัญอย�างยิ่ง โดยการประยุกต'ใช�
ทักษะท่ีตนได�รับ ด�วยการพัฒนาการเล�นในหลากหลายรูปแบบตามสถานการต�างๆ เช�น การฝZกการ
เล�นลูกแบบต�างๆ โดยมีคู�ซ�อม หรือการลงแข�งขันเสมือนจริง เปTนต�น 
 5. ข้ันการคิดริเริ่ม  เม่ือผู�เรียนสามารถปฏิบัติทักษะต�างๆ ในการเล�นกีฬาแบดมินตันได�อย�าง
ถูกต�องด�วยความชํานาญแล�ว และสามารถนําทักษะนั้นๆ ไปประยุกต'ใช�ในสถานการณ'การเล�นหรือ
การแข�งขันต�างๆ ได�เปTนอย�างดีแล�ว  การคิดพัฒนาทักษะปฏิบัติ หรือการเล�นรูปแบบใหม� ๆ หรือปรับ
การเล�นทักษะนั้น ๆ ให�เปTนไปตามท่ีตนต�องการได�รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงจึงเปTนเป]าหมายท่ี
สําคัญในข้ันนี้ 
 จากทุกข้ันตอนในกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ'ซัน และ
แฮร'โรว' ท่ีมีผลต�อทักษะปฏิบัติของนักศึกษา จะเห็นได�ว�า จะเน�นให�ผู�ปฏิบัติได�เรียนรู�ด�วยการลงมือ
ปฏิบัติด�วยตนเอง การศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล�งการเรียนรู�อ่ืนๆ การสร�างเจตคติท่ีดี การจัดกลุ�มปฏิบัติ
เปTนสิ่งท่ีสําคัญ มากกว�าการสาธิตทักษะต�างๆ ของผู�สอนในชั่งโมงเรียนเพียงอย�างเดียว การจัดการ
เรียนรู�หากผู�เรียนได�เรียนรู�จากการเลียนแบบโดยไม�เข�าใจหลักการปฏิบัติท่ีถูกต�อง และมีการฝZก
เฉพาะในชั่วโมงท่ีมีการจัดการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาของผู�เรียนจะไม�ก�าวหน�า ดังนั้นเม่ือ
ผู�เรียนท่ีได�รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามตามแนวคิดของซิมพ'ซันและแฮร'โรว' ท้ัง 5 
ข้ันตอนข�างต�น จะส�งผลให�ทักษะต�างๆ ในการเล�นแบดมินตันหลังการฝZกจึงสูงกว�าก�อนการฝZกทักษะ
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปTนไปตามคําถามของการวิจัย และความแตกต�างระหว�าง
เพศ เกรดเฉลี่ย ท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีจบมา ไม�ส�งผลต�อความสามารถในทักษะปฏิบัติการเล�นแบดมินตัน 
ซ่ึงแตกต�างจากระบบการศึกษา (ในระบบและนอกระบบ) ท่ีจบมา ท่ีส�งผลต�อความสามารถในทักษะ
ปฏิบัติการเล�นแบดมินตัน 
 

  

 

 



 

 

บทที่  5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซัน และแฮร�โรว� ท่ีมีผล
ต%อการพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการฝ1กทักษะของผู�เรียนก%อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู� เพ่ือให�มีการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติได�ดีข้ึน และขยายผลในการปรับปรุงและพัฒนาส%วนท่ีเก่ียวข�องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�ทางพลศึกษาในทุกพ้ืนท่ี กลุ%มตัวอย%างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นป4ท่ี 1 สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ8น ในภาคการศึกษาท่ี 1  ป4การศึกษา 2561 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพลศึกษาเพ่ือ
คุณภาพชีวิต (PED 1030) ของพ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  จํานวน 25 คน ได�มาจากการเลือกสุ%ม
แบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling ) ซ่ึงมีความรู�และความสามารถทางด�านทักษะการปฏิบัติ
ท่ีแตกต%างกันไป เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ประกอบไปด�วย  แบบวัดความสามารถในการฝ1กทักษะ
ปฏิบัติ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษา ในรายวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต (PED1030) จํานวน 
15 แผน/ป4การศึกษา (1 แผน เท%ากับ 2 ชั่วโมงต%อสัปดาห�) ตามแนวคิดของซิมพ�ซันและแฮร�โรว�  
วิเคราะห�ข�อมูลด�วยค%าร�อยละ ค%าเฉลี่ย ส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห�คะแนนเฉลี่ยผลต%างของ
คะแนนก%อนและหลังการฝ1กปฏิบัติของผู�เรียนด�วย(Paired –Samples t-test)  และวิเคราะห�คะแนน
เฉลี่ยผลต%างของคะแนนก%อนและหลังการฝ1กปฏิบัติของผู�เรียนแต%ละกลุ%มแยกตามเพศ เกรดเฉลี่ย 
ระบบการศึกษา ท่ีต้ังสถานศึกษาท่ีจบมา โดยใช�สถิติแบบ(Independent–Samples t-test) และ 
(One-way-Anova) ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

  
สรุปผลการวิจัย 

ผู�วิจัยสรุปผลการวิจัยตามคําถามนําในการวิจัย และขยายความ ดังนี้ 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ:ซัน และแฮร:โรว: มีผลต%อการ

พัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� จะส%งผลให�ทักษะต%างๆ 
ในการเล%นแบดมินตันหลังการฝ1กจึงสูงกว%าก%อนการฝ1กทักษะอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง
เปWนไปตามคําถามของการวิจัย และความแตกต%างระหว%างเพศ เกรดเฉลี่ย ท่ีต้ังสถานศึกษาท่ีจบมา ไม%
ส%งผลต%อความสามารถในทักษะปฏิบัติการเล%นแบดมินตัน ซ่ึงแตกต%างจากระบบการศึกษา (ในระบบ
และนอกระบบ) ท่ีจบมา ท่ีส%งผลต%อความสามารถในทักษะปฏิบัติการเล%นแบดมินตัน 
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อภิปรายผล 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ:ซัน และแฮร:โรว: มีผลต%อการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� จะส%งผลให�ทักษะต%างๆ 
ในการเล%นแบดมินตันหลังการฝ1กจึงสูงกว%าก%อนการฝ1กทักษะอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
ซ่ึงเปWนไปตามคําถามของการวิจัย ท้ังนี้อาจมีเหตุผลมาจากหลายประเด็น โดยแบ%งออกได�ดังนี้ 
1. สถานภาพท่ัวไปของนักศึกษา 

การจัดการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ:ซันและแฮร:โรว: มีผลต%อการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� เปWนการจัดการเรียนรู�พลศึกษาใน
รายวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต (PED 1030) ท่ีส%งเสริมให�ผู�เรียนได�มีการเคลื่อนไหวร%างกายด�วย
กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ด�วยการเรียนรู�และฝ1กปฏิบัติในหลายๆ กิจกรรมการเรียนรู� 
เช%น กิจกรรมการเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายและเล%นกีฬา  และเน�น
การฝ1กทักษะเบ้ืองต�นในกีฬาแบดมินตัน โดยจะนําไปสู%การพัฒนาตนเองให�มีคุณภาพชีวิตด�วยกิจกรรม
ทางกายด�วยการเรียนรู�พลศึกษา ซ่ึงการจะพัฒนาตนเองในด�านใดหรือเรื่องใดก็ตามจะพบว%า สิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุดไม%ได�มาจากป_จจัยสภาพแวดล�อมภายนอก แต%เปWนป_จจัยภายในท่ีเกิดจากตนเองเปWนสําคัญ 
หากไม%มีความมุ%งม่ันหรือการเตรียมสภาพร%างกายท่ีสมบูรณ�พร�อมแล�ว การจะพัฒนาตนเองก็อาจจะ
ต�องใช�เวลาค%อนข�างนานกว%าท่ีควรจะเปWน เช%นเดียวกับการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ:ซัน
และแฮร:โรว: มีผลต%อการพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�     
จะพบว%า สถานภาพท่ัวไปของผู�เรียนมีผลต%อการเรียนรู�ทักษะปฏิบัติเช%นกัน โดยความแตกต%างระหว%าง
เพศ เกรดเฉลี่ย ท่ีต้ังสถานศึกษาท่ีจบมา ไม%ส%งผลต%อความสามารถในทักษะปฏิบัติ แต%ความแตกต%าง
จากระบบการศึกษา (ในระบบและนอกระบบ) ท่ีจบมา ส%งผลต%อความสามารถในทักษะปฏิบัติการเล%น
แบดมินตัน ท้ังนี้ด�วยบริบทของการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบนั้นมีความแตกต%างกัน    
โดยนักศึกษาเองท่ีไม%สามารถเรียนในระบบได�นั้น อาจจะมาจากป_ญหาในหลายๆ ป_ญหา เช%น ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ป_ญหาความบกพร%องด�านการเรียนรู� ความพิการ เปWนต�น ซ่ึงการศึกษา
นอกระบบนั้นจะต�องเรียนรู�ด�วยตนเอง มีอาจารย�ท่ีปรึกษาให�คําแนะนําปรึกษาป_ญหาในการเรียน     
มีการสอนเสริมในหมวดวิชาท่ียาก มีการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.) และการสอบวัดผล
การเรียนปลายภาคเรียน ระยะเวลาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบได�กับชั้นมัธยมศึกษาป4
ท่ี 6)   จะใช�เวลาเรียน 4 ภาคเรียน หรือ 2 ป4 น�อยกว%าในระบบ 1 ป4  คือ ใช�เวลาเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพียง 2 ป4 จากในระบบต�องเรียน 3 ปA โดยมีโครงสร�างหลักสูตร แบ%งออกเปWน 2 
กลุ%ม คือ 1) กลุ%มหมวดวิชาพ้ืนฐาน ประกอบด�วย 1.1 หมวดวิชาภาษาไทย 1.2 หมวดวิชาคณิตศาสตร� 
และ 1.3 หมวดวิชาภาษาต%างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ 2) กลุ%มหมวดวิชาประสบการณ� จํานวน 4 
หมวดวิชา ประกอบด�วย 2.1 หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ประกอบด�วยวิชาศาสนา ศีลธรรม 
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จริยธรรม หน�าท่ีพลเมืองและการดําเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร� ประวัติศาสตร�และภูมิศาสตร�  
2.2 หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ประกอบด�วยวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 2.3 หมวดวิชาพัฒนา
ทักษะชีวิต 2 ประกอบด�วยวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปc และ 2.4 หมวดวิชาพัฒนาอาชีพและ
เทคโนโลยี  

จากข�อมูลข�างต�นจะเห็นได�ว%า กระบวนการเรียนในหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ท่ี
ประกอบด�วยวิชาพลศึกษาและสุขศึกษานั้น มีการเรียนพลศึกษาและสุขศึกษาควบคู%กันไป ซ่ึงไม%
แตกต%างกับการศึกษาในระบบ หากไม%นับระยะเวลาศึกษาท่ีต%างกัน นอกจากนี้ การศึกษาในระบบยัง
จะมีวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือส%งเสริมการเรียนการสอนในกลุ%มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา เช%น 
วิชาเก่ียวกับกีฬาต%างๆ เช%น บาสเกตบอล วอลเลย�บอล แบดมินตัน และกิจกรรมเข�าจังหวะ เปWนต�น 
แต%ท้ังนี้ ในระบบการเรียนการสอนนอกระบบยังได�มีการเสริมกิจกรรมทางกายด�านกีฬาเพ่ือชดเชย
ให�กับผู�เรียนในส%วนของระยะเวลาและเนื้อหาสาระการเรียนรู�ท่ีแตกต%างกัน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ�
ให�กับผู�เรียนด�วยเช%นกัน   ซ่ึงความแตกต%างกันของการศึกษาท้ัง 2 ระบบนี้ บ%งบอกถึงความพร�อมใน
ด�านต%างๆ ท่ีส%งผลให�การเรียนทักษะปฏิบัติทางด�านกีฬานั้นมีความแตกต%างกัน เช%น ความพร�อมของ
ผู�สอน สื่อการเรียนการสอน สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกต%างๆ  ซ่ึงจะพบว%า ความพร�อมของ
โรงเรียนในระบบนั้นมีความพร�อมมากกว%า โดยเฉพาะการฝ1กทักษะกีฬาต%างๆ ในการเรียนรู�ด�านกีฬา
นั้นจะส%งผลได�ดีกว%า ซ่ึงสอดคล�องกับ พงษ�เทพ วัฒนาวณิชย�วุฒิ (2554) ท่ีได�ศึกษาสภาพป_ญหาการ
ดําเนินงาน กศน. ตําบล ในเขตภาคตะวันออก พบว%าสิ่งท่ีผู�บริหารควรพิจารณาแก�ไขเร%งด%วนใน
ประเด็นรายด�านและรายกิจกรรม ดังต%อไปนี้ 1) ด�านการบริหารจัดการ พบสภาพป_ญหาเรื่องเก่ียวกับ
อาคาร สถานท่ี ไม%เพียงพอกับความต�องการ หลายแห%งอาคารไม%เปWนเอกเทศ จํานวนครูไม%เพียงพอ 
ผู�เข�าร%วมกิจกรรมไม%นําไปขยายผล และมีการเปรียบเทียบของประชาชนท่ีเข�าร%วมกิจกรรมของกศน. 
ตําบล  2) ด�านกิจกรรมหลักของ กศน. ตําบล พบสภาพป_ญหาเรื่องเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี
ด�านการให�บริการสืบค�นข�อมูลทางเครือข%ายอินเทอร�เน็ตไม%สามารถให�บริการได�อย%างท่ัวถึง เนื่องจาก
ขาดคอมพิวเตอร�ท่ีมีคุณภาพ การเบิกงบประมาณในการจัดกิจกรรมได�น�อยมากในแต%ละครั้ง บุคลากร 
กศน. ตําบลไม%ได�ทําการสอนต�องทํางานให� กศน. จังหวัด และประชาชนให�ความสําคัญน�อยใน
กิจกรรมสายสามัญ 3) ด�านการมีส%วนร%วมของชุมชนพบสภาพป_ญหาเรื่องเก่ียวกับทํางานท่ีซํ้าซ�อนกับ
หน%วยงานอ่ืน และการส%งเสริมด�านอาชีพทําไม%ต%อเนื่อง 4) ด�านการนิเทศ ติดตามและรายงานผลพบ
สภาพป_ญหาเรื่องเก่ียวกับเจ�าหน�าท่ีไม%ค%อยสนใจนิเทศติดตามงาน และการรายงานผลยังขาดรูปแบบ
ของการรายงานท่ีเปWนไปในทิศทางเดียวกัน 
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2. ความสามารถในทักษะปฏิบัติ 
การจัดการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ:ซัน และแฮร:โรว: มีผลต%อการพัฒนาทักษะ

ปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� รายวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต 
(PED 1030) ซ่ึงได�ฝ1กทักษะแบดมินตันเบ้ืองต�น ประกอบด�วยทักษะต%างๆ ได�แก% การจับไม�แร็กเกต
และการเคลื่อนท่ี การส%งลูกและการตีลูกโด%ง การตีลูกหยอด การตีลูกงัด การตีลูกตบและการรับลูกตบ 
การเล%นแบดมินตันประเภทเด่ียวและการเล%นประเภทคู% ซ่ึงพบว%า คะแนนความสามารถในทักษะ
ปฏิบัติของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซันและแฮร�โรว�     
สูงกว%าก%อนเรียน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงจากข�อมูลในสถานภาพท่ัวไปของนักศึกษา
ข�างต�น ทําให�ทราบว%า ความแตกต%างทางด�านสภาพโดยท่ัวไป ในเรื่องเพศ เกรดเฉลี่ยท่ีจบมา และ
สถานท่ีต้ังของสถานศึกษา หลังการจัดกิจกรรมไม%แตกต%างกัน จะมีเพียงแค%ระบบการศึกษาท่ีจบมา 
(นอกระบบ) ท่ีมีความแตกต%างกัน ซ่ึงโดยรวมแล�วหากไม%ได�แยกตามสถานภาพท่ัวไป ผลคะแนนทักษะ
ปฏิบัติของผู�เรียนหลังการเรียนรู�ทักษะต%างๆ สามารถตอบคําถามวิจัยได�อย%างชัดเจน ว%า การจัดการ
เรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ:ซัน และแฮร:โรว: มีผลต%อการพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ในด�านการปฏิบัติทักษะแบดมินตันในทักษะต%างๆ ได�เปWน
อย%างดี ด�วยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 5 ข้ันตอน คือ 
1. การเตรียมความพร�อม/เลียนแบบ 

เปWนข้ันการให�ผู�เรียนรับรู�ในสิ่งท่ีจะทํา โดยการให�สังเกตการณ�ทํางานนั้นอย%างต้ังใจ ผู�เรียน
สังเกตการณ�กระทําท่ีต�องการซ่ึงผู�เรียนย%อมจะรับรู�หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต%าง ๆ ได�ไม%ครบถ�วน 
แต%อย%างน�อยผู�เรียนจะสามารถบอกได�ว%า ข้ันตอนหลักของการกระทํานั้น ๆ มีอะไรบ�าง  
หลักการฝ1กปฏิบัติตามแนวคิด 

ได�มีการประเมินความสามารถในทักษะพ้ืนฐานแบดมินตันในทักษะด�านต%างๆ ในเบ้ืองต�น 
เพ่ือจัดแบ%งกลุ%มผู�เรียนออกเปWนกลุ%มต%างๆ ตามความสามารถในการเรียนรู� เพ่ือให�ง%ายต%อการจัดกลุ%ม
ฝ1กปฏิบัติในข้ันท่ี 1 ซ่ึงถือเปWนข้ันของการเริ่มต�น เช%น กลุ%มท่ีมีทักษะในระดับสูง ระดับปานกลาง และ
กลุ%มท่ีต�องมีการปรับพ้ืนฐานทักษะต้ังแต%เริ่ม เปWนต�น  

2. ข้ันการลงมือกระทําตามคําสั่ง 
เม่ือผู�เรียนได�เห็นและสามารถบอกข้ันตอนของการกระทําท่ีต�องการเรียนรู�แล�ว ให�ผู�เรียนลง

มือทําโดยไม%มีแบบอย%างให�เห็น ผู�เรียนอาจลงมือทําตามคําสั่งของผู�สอน หรือทําตามคําสั่งท่ีผู�สอน
เขียนไว�ในคู%มือก็ได� การลงมือปฏิบัติตามคําสั่งนี้ แม�ผู�เรียนจะยังไม%สามารถทําได�อย%างสมบูรณ� แต%
อย%างน�อยผู�เรียนก็ได�ประสบการณ�ในการลงมือทํา และค�นพบป_ญหาต%าง ๆ ซ่ึงช%วยให�เกิดการเรียนรู� 
และการปรับการกระทําให�ถูกต�องสมบูรณ�ข้ึน 
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หลักการฝ1กปฏิบัติตามแนวคิด 

หลังจากท่ีมีการปรับพ้ืนฐานต%างๆ เพ่ือให�ทุกกกลุ%มมีความสามารถในทักษะท่ีใกล�เคียงกันมาก
ท่ีสุดแล�ว การฝ1กทักษะปฏิบัติต%างๆ ข้ันพ้ืนฐานในกีฬาแบดมินตันนั้น ผู�เรียนได�เรียนรู�จากการสังเกต
จากผู�สอนแสดงให�ดู หรือจากสื่อต%างๆ เช%น คลิบวีดีโอการเล%น หนังสือแบดมินตัน สอบถามเพ่ือนท่ีมี
ทักษะสูง  เปWนต�น จนสามารถปฏิบัติทักษะได�ในระดับหนึ่ง ซ่ึงยังไม%สมบูรณ�มากนัก แต%ก็ถือว%าประสบ
ความสําเร็จในระดับเริ่มต�นได�อย%างต%อเนื่อง 

3. ข้ันการกระทําอย%างถูกต�องสมบูรณ� 
ข้ันนี้เปWนข้ันท่ีผู�เรียนจะต�องฝ1กฝนจนสามารถทําสิ่งนั้น ๆ ได�อย%างถูกต�องสมบูรณ� โดยไม%

จําเปWนต�องมีแบบอย%างหรือมีคําสั่งนําทางการกระทํา การกระทําท่ีถูกต�องแม%นยําตรง พอดี สมบูรณ�
แบบ เปWนสิ่งท่ีผู�เรียนจะต�องสามารถทําได�ในข้ันนี้  
หลักการฝ1กปฏิบัติตามแนวคิด 

เน�นให�ผู�เรียนได�มีความเข�าใจหลักการฝ1กท่ีถูกต�องและสามารถปฏิบัติทักษะตามหลักการและ
จุดมุ%งหมายของการเรียนการสอนท่ีเกิดจากการเรียนรู�ด�วยการลงมือกระทําด�วยตนเองในทักษะต%างๆ 
เริ่มต้ังแต%ทักษะท่ีง%ายไปสู%ทักษะท่ีมีความยากข้ึนตามลําดับ และส%งเสริมการเรียนรู�แบบกลุ%มร%วมมือท่ี
เน�นการมีปฏิสัมพันธ�ท่ีส%งเสริมซ่ึงกันและกัน การเสริมทักษะเปWนรายบุคคล และการสร�างแรงจูงใจใน
การฝ1ก พร�อมท้ังเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข�องกับการส%งเสริมทักษะปฏิบัติ 

4. ข้ันการปรับปรุง/ประยุกต�ใช� 
เปWนข้ันท่ีช%วยให�ผู�เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของตนให�ดียิ่งข้ึน และประยุกต�ใช�ทักษะ

ท่ีตนได�รับการพัฒนาในสถานการณ�ต%าง ๆ 
หลักการฝ1กปฏิบัติตามแนวคิด 

ส%งเสริมให�ผู�เรียนนําทักษะท่ีเรียนไปแล�วและสามารถปฏิบัติได� มาทดลองใช�ในสถานการณ�
ต%างๆ และยังได�รับความสนุกสนานร%วมกับเพ่ือนๆ ในการเล%น ซ่ึงเปWนการปลูกฝ_งเจตคติท่ีดีในการ
เรียนพร�อมท้ังเปWนการสร�างคุณลักษณะท่ีดีให�กับผู�เรียน เช%น ความมีระเบียบวินัย การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข�อตกลงในการเรียน และในด�านความมีน้ําใจเปWนนักกีฬา เปWนต�น 

5. ข้ันการคิดริเริ่ม 
เม่ือผู�เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย%างชํานาญ และสามารถประยุกต�ใช�ใน

สถานการณ�ท่ีหลากหลายแล�ว ผู�ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม% ๆ ในการกระทําหรือปรับการกระทํา
นั้นให�เปWนไปตามท่ีตนต�องการ 
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หลักการฝ1กปฏิบัติตามแนวคิด 
ส%งเสริมให�ผู�เรียนสามารถประยุกต�ใช�ทักษะปฏิบัติต%างๆ ท่ีใช�ในการเล%นแบดมินตันได�อย%าง

หลากหลาย และพัฒนารูปแบบการเล%นแบดมินตันของตนเองให�มีความชํานาญมากยิ่งข้ึน ท้ังในเรื่อง
ของการเคลื่อนไหวไปในทิศทางต%างๆ การตัดสินใจในการเล%นลูกในลักษณะต%างๆ ท้ังท่ีเปWนฝ8ายรับและ
ฝ8ายบุก พร�อมท้ังยังมีการต้ังเปeาหมายในการเล%นแบดมินตันท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ  

นอกจากนี้จะพบว%า การจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ:ซันและแฮร:โรว:   
ท่ีมีผลต%อการพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�นั้น มีความ
แตกต%างกับวิธีการสอนพลศึกษาท่ีนิยมใช�กันอยู%ท่ัวไป  คือ 1. ข้ันอบอุ%นร%างกาย  2.ข้ันอธิบายและสาธิต      
3. ข้ันฝ1กหัด 4. ข้ันนําไปใช� และ 5. ข้ันสรุปประเมินผล  โดยการเน�นท่ีการเรียนรู�ด�วยตนเองเปWนสําคัญ 
และการฝ1กปฏิบัติให�เกิดความชํานาญ และการสร�างองค�ความรู�ใหม% ซ่ึงรูปแบบหรือวิธีการสอน     
พลศึกษานั้น ไม%ว%าสอนในระดับช%วงชั้นใดก็ตาม ล�วนมีท้ังข�อดีและข�อด�อยท่ีแตกต%างกันออกไปเพราะ
บริบทและสภาพแวดล�อมการเรียนท่ีแตกต%างกันออกไป  ดังนั้น การฝ1กปฏิบัติในด�านทักษะตาม
แนวคิดของซิมพ:ซันและแฮร:โรว:  จึงเปWนรูปแบบการสอนวิธีหนึ่งท่ีตอบสนองต%อความต�องการของ
ผู�เรียนในด�านการฝ1กทักษะปฏิบัติได�เปWนอย%างดี เปWนไปความต�องการของสังคมท่ีต�องการให�ผู�เรียน
เปWนท้ังคนดีและคนเก%ง ท่ีมีความสามารถและมีความสุข ซ่ึงสอดคล�องกับ วีระศักด์ิ ศรีสมทุร และคณะ 
(2557)ท่ีได�ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู�พลศึกษา เรื่อง ทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล
และการควบคุมอารมณ�ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป4ท่ี 6 ระหว%างการจัดการเรียนรู�แบบกลุ%มร%วมมือ
เทคนิค Jigsaw กับการจัดการเรียนรู�ปกติ พบว%า นักเรียนท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�แบบกลุ%มร%วมมือ
เทคนิค Jigsaw มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการควบคุมอารมณ�สูงกว%านักเรียนท่ีได�รับการเรียนรู�
แบบปกติ อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล�องกับงานวิจัยของ ยศวัฒน� เชื้อจันอัด 
และคณะ (2558) ท่ีพบว%า การพัฒนารูปแบบการเรียนรู�พลศึกษาด�านทักษะปฏิบัติ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 3 ประกอบด�วย 6 องค� ประกอบ คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน 2) 
วัตถุประสงค�  3) ข้ันตอนการจัดการเรียนรู�  มี 6 ข้ันตอนได�แก%  ข้ันท่ี 1 ข้ันการเตรียมความพร�อม ข้ัน
ท่ี 2 ข้ันการลงมือ  ข้ันท่ี 3 ข้ันการกระทําอย%างสมบูรณ� ข้ันท่ี 4 ข้ันการแสดงออก ข้ันท่ี 5 ข้ันการ
ปรับปรุงและประยุกต�ใช� และชั้นท่ี 6 ข้ันสรุปผล  4) ระบบสังคม  5) หลักการตอบสนอง และ 6) 
ระบบสนับสนุน ซ่ึงเปWนรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม ช%วยให�นักเรียนมีความสามารถในด�าน
ทักษะปฏิบัติ ดังนั้น จึงควรนําไปใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาในชั้นอ่ืนๆ ต%อไป 
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ข�อเสนอแนะ 

1. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
     ทักษะกีฬาแบดมินตันของแต%ละคนมีความแตกต%างกันอย%างมาก ทําให�ต�องใช�เวลาในการฝ1ก
ทักษะปฏิบัติค%อนข�างมากสําหรับผู�ท่ียังขาดทักษะ ท้ังนี้ควรมีการติดตามผลการฝ1กทักษะอย%าง
ต%อเนื่อง นอกจากการฝ1กทักษะในชั่วโมงท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเพียงอย%างเดียว 

2. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต%อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาด�วยแนวคิดแบบอ่ืนๆ ท่ีเน�นทักษะ
ปฏิบัติว%าสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติได�มากหรือน�อยเพียงใด 
  2.2 ควรมีการการจัดกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซันและแฮร�โรว� ท่ีมีผล
ต%อการพัฒนาทักษะปฏิบัติด�วยการฝ1กทักษะกีฬาชนิดอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย  
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รายช่ือผู
เช่ียวชาญตรวจสอบแบบวัดความสามารถในการฝ!กทักษะปฏิบัติและแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู
พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ-ซันและแฮร-โรว- 

 

1. ดร. อนุวัฒน  ถืออยู� 
     ตําแหน�ง  อาจารยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
2. อาจารยยอดฟ+า มีมานาน 
     ตําแหน�ง  อาจารยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
3.   อาจารยสุรเชษฐ ลิ้มเฉลิม  
     ตําแหน�ง  อาจารยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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แบบวัดความสามารถทักษะปฏิบัติกีฬาแบดมินตัน 
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แบบวัดความสามารถทักษะปฏิบัติกีฬาแบดมินตัน 

ช่ือผู ทดสอบ………………………………………………………………………รหัส………………………………………...  

        
 
 

 

ทักษะ 
ระดับคะแนน  

5 4 3 2 1 

1. การจับไม และการเคล่ือนท่ี 

1.1 แร็กเกตต้ังฉากกับพ้ืนในลักษณะตะแคง      

1.2 ตําแหน�งมือท่ีจับแร็กเกต      

1.3 การใช'ข'อมือขณะเหวี่ยงไม'ท้ังหน'ามือและหลังมือ      

1.4 การเคลื่อนท่ีไปรับลูกด'วยหน'ามือ      

1.5 การเคลื่อนท่ีไปรับลูกด'วยหลังมือ      

2. การส-งลูกส้ันและการตีลูกโด-ง 
2.1 ท�ายืนในการส�งลูก การวางเท'า ถ�ายน้ําหนัก      

2.2 การจับลูก การวางมือ และการวางหน'าไม'แร็กเกต      

2.3 การส�งลูกสั้นให'ข'ามตาข�ายไปฝ45งตรงข'าม สูงไม�เกิน 30 
เซนติเมตร จากตาข�าย 

     

2.4 ลูกตกลงในแนวทแยงมุมฝ45งตรงข'ามใกล'เส'นด'านหน'า
และเส'นแบ�งแดน 

     

2.5 การตีลูกโด�งให'ตกใกล'เส'นหลังมากท่ีสุด      

3. การตีลูกหยอดและตีลูกงัด 

3.1 การพิจารณาในการใช'ลูกหยอดและลูกงัด      

3.2 การเคลื่อนท่ีเข'าไปเล�นลูก      

3.3 การตีลูกหยอดและลูกงัดด'านหน'ามือหน'าตาข�าย      

3.4 การตีลูกหยอดและลูกงัดด'านหลังมือหน'าตาข�าย      

3.5 ทิศทางลูกตกบริเวณท่ีกําหนด      
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หมายเหตุ  ทักษะการปฏิบัติมีท้ังหมด 6 ทักษะ คะแนนรวมท่ีเก็บ 30 คะแนน  

 
 
 
 

ทักษะ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

4. การตีลูกตบและการรับลูกตบ 

4.1 การพิจารณาในการใช'ลูกตบ      

4.2 การเคลื่อนท่ีเข'าไปตบลูก      

4.3 การรับลูกตบด'วยหลังมือ      

4.4 การตีลูกตบด'วยหน'ามือ      

4.5 ทิศทางลูกตกบริเวณท่ีกําหนด      

5. การเล-นประเภทเดี่ยว 

5.1 การส�งลูกและตีลูกโด�ง      

5.2 การใช'ลูกหยอดและลูกงัด      

5.3 การพิจารณาใช'ลูกตบและรับลูกตบ      

5.4 การเคลื่อนท่ีในจังหวะต�างๆ ท่ีสัมพันธAกัน      

5.5 ประสิทธิภาพของการเล�น       

6. การเล-นประเภทคู- 

6.1 การส�งลูกและตีลูกโด�ง      

6.2 การใช'ลูกหยอดและลูกงัด      

6.3 การพิจารณาใช'ลูกตบและรับลูกตบ      

6.4 การเคลื่อนท่ีในจังหวะต�างๆ ท่ีสัมพันธAกัน      

6.5 ประสิทธิภาพของการเล�น       

คะแนนรวมท้ังหมด      

                         รวมคะแนนทักษะแบดมินตัน………….………/50  = …………………คะแนน 



                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอยางแผนกิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวคิดของซิมพ�สันและแฮร�โรว� 
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โครงสร�างแผนการจัดการเรียนรู�ทักษะปฏิบัติในกีฬาแบดมินตัน 
 

เนื้อหา จํานวนช่ัวโมง สัปดาห� 

1. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต 2 1 

2.ความหมาย ความสําคัญ องค)ประกอบ และการเสริมสร�าง
สมรรถภาพทางกาย 

2 2 

3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 3 

4. ความหมาย คุณค0า หลักปฏิบัติ ประเภทของการออกกําลัง
กาย และการกําหนดแนวทางวิธีการดําเนินการในการออกกําลัง
กายและการทดสอบสําหรับแต0ละบุคคล 

2 4 

5. กิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 2 5 

6. ประวัติความเป9นมา ประโยชน) คุณสมบัติของนักแบดมินตัน 
มารยาท ขนาดและอุปกรณ)ในกีฬาแบดมินตัน 

2 6 

7. การจับไม�แร็กเกตและการเคล่ือนท่ีในกีฬาแบดมินตัน 2 7 

8 การสงลูกและการตีลูกโดง 2 8 

9. การตีลูกหยอด การตีลูกงัด  2 9 

10. การตีลูกตบ การับลูกตบ 2 10 

11. การเลนแบดมินตันประเภทเดี่ยว 2 11 

12. การเลนแบดมินตันประเภทคู 2 12 

13. การป<องกันการบาดเจ็บจากการเล0นกีฬาแบดมินตัน 2 13 

14. หลักการจัดการแข0งขันกีฬา 2 14 

15. การดําเนินการจัดการแข0งขันกีฬา 2 15 

รวม 15 สัปดาห� (30 ช่ัวโมง) 
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ตัวอยางแผนกิจกรรมการเรียนรู�พลศึกษาตามแนวคิดของซิมพ�ซันและแฮร�โรว� 

สับดาห�ท่ี 8 เรื่อง การส0งลูกและการตีลูกโด0ง   ระยะเวลาเรียน 120 นาที   สถานท่ี  โรงยิมฯ 
วัตถุประสงค�การสอน 
 1. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถปฏิบัติการส0งลูกในการเล0นแบดมินตันได�ถูกต�อง 
 2. เพ่ือให�นักศึกษาสามารถปฏิบัติการตีลูกโด0งในการเล0นแบดมินตันได�ถูกต�อง 
ส่ือ/อุปกรณ� 
 วีดีโอการเล0นแบดมินตัน/หนังสือแบดมินตัน /สนามแบดมินตันและอุปกรณ) 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�   
พลศึกษาตามแนวคิดฯ 

กิจกรรม 

1. ข้ันเตรียมความพร�อม/เลียนแบบ - เตรียมความพร�อมของร0างกาย ยืดเหยียดกล�ามเนื้อ แบ0งกลุ0ม
ผู�เรียนตามทักษะความสามารถ เสริมสร�างสมรรถภาพทางกาย
ท่ีส0งเสริมทักษะเฉพาะส0วน 

2. ข้ันการลงมือกระทําตามคําสั่ง - ให�ดูวิดีโอการส0งลูกสั้นและการตีลูกโด0ง พร�อมกับแสดงทักษะ
การส0งลูกและการตีลูกโด0ง ผู�สอนสังเกตการฝFกปฏิบัติในแต0ละ
กลุ0ม ชี้แจงให�ข�อคิดเห็นต0างๆ เพ่ือกระตุ�นให�ผู� เรียนค�นหา
วิธีการเล0นทักษะท่ีถูกต�องด�วยตนเอง 

3. ข้ันการกระทําอย0างถูกต�องสมบูรณ) - ผู�เรียนปฏิบัติทักษะในการส0งลูกได�ดังนี้ คือ มีการจัดวาง
ตําแหน0งท0ายืนในการส0งลูก การวางเท�า และการถ0ายน้ําหนัก 
การจับลูก การวางมือ และการวางหน�าไม�แร็กเกตได�อย0าง
สัมพันธ)กัน พร�อมท้ังมีการส0งลูกสั้นให�ข�ามตาข0ายไปฝHIงตรงข�าม 
สูงไม0เกิน 30 เซนติเมตร จากตาข0าย และลูกตกลงในแนวทแยง
มุมฝHIงตรงข�ามใกล�เส�นด�านหน�าและเส�นแบ0งแดนส0วนทักษะการ
ตีลูกโด0งก็สามารถตีลูกให�ตกใกล�เส�นหลังมากท่ีสุด โดยผู�สอนให�
ผู�เรียนปฏิบัติทักษะให�ดู เป9นรายบุคคลหรือแบบกลุ0มก็ตาม
ความเหมาะสม พร�อมท้ังให�ข�อแนะนําส0งเสริมการฝFกต0างๆ  

4. ข้ันการปรับปรุง/ประยุกต)ใช� - ผู�สอนเน�นให�ผู�เรียนได�มีการลงฝFกซ�อมกับคู0แข0งขันภายในกลุ0ม
หรือต0างกลุ0ม ท่ีมีทักษะความสามารถท่ีใกล�เคียงกัน ซ่ึงผู�เรียน
จะสามารถพัฒนาทักษะท่ีได�ฝFกมาใช�ในสถานการณ)แข0งขันจริง 
แต0ไม0ควรมุ0งมันเพ่ือการแข0งขันมากเกินไป เป9นการสร�าง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และความมีน้ําใจนักกีฬา  
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ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�    
พลศึกษาตามแนวคิดฯ 

กิจกรรม 

5. ข้ันการคิดริเริ่ม - ผู�สอนสร�างให�แรงเสริมในเรื่องของความมุ0งม่ันในการฝFก
ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานในการส0งลูกและการตีลูกโด0ง ซ่ึงถือว0าเป9น
การเริ่ มต�น ท่ีสํ า คัญมาก โดยทักษะเหล0านี้  จะสามารถ
ประยุกต)ใช�กับทักษะอ่ืนๆ ได�อย0างมีประสิทธิภาพ หากมีการ
ฝFกฝนและพัฒนาตนเองอย0างสมํ่าเสมอ  
- ผู�เรียนแสดงข�อคิดเห็นเก่ียวกับการฝFกทักษะการส0งลูกและ
การตีลูกโด0ง 

 
หมายเหตุ : การฝFกทักษะปฏิบัติต0างๆ มีการฝFกนอกเวลาเรียน เนื่องจากระยะเวลาในชั่วโมงเรียนยังไม0

สามารถพัฒนาได�อย0างเต็มท่ี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู�วิจัย 
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ประวัติผู�วิจัย 
 

1. ช่ือ สกุล     (ภาษาไทย)   ดร.สมบัติ  เกตุสม 

               (ภาษาอังกฤษ)      Dr.Sombut  Ketsom 
2.   ตําแหน�งป จจุบัน  อาจารย%สาขาการศึกษาท่ัวไป (พลศึกษา) 

3. หน�วยงานและสถานท่ีสามารถติดต�อได�   
      ไปรษณีย%อิเล็กทรอนิกส%    (E-mail)     kongsat13 @ hotmail.com 

                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% 
                       สาขาศึกษาท่ัวไป  คณะศิลปศาสตร% 
   264 ถ. จักรวรรดิ    แขวงจักรวรรดิ    เขตสัมพันธ%วงศ%     กรุงเทพฯ 10100 
             4.   ประวัติการศึกษา  

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย          ดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา)  ปP 2555 
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) ปP 2549 
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม    ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)   ปP 2543 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ   
         สาขาการวัดและประเมินผล 
        ผูVประเมินอภิมานภายนอก รอบสาม (สมส.) เลขท่ี 56 – 5 – 00484 
6. ประสบการณ5ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานวิจัย 

    -  การศึกษาปYจจัยท่ีมีผลตZอความสําเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร% ในการเขVารZวมการแขZงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหZงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัด
ขอนแกZน  
      - ความตVองการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร% บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
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ประวัติผู�วิจัย 
                   

1. ช่ือ สกุล        (ภาษาไทย)          ผศ.วิทยา พาสุกรี 
                                       (ภาษาอังกฤษ)      Asst.. Vitaya Pasukree    

 
 2. ตําแหน�งป จจุบัน         ผูVชZวยศาสตราจารย%   
3. หน�วยงานและสถานท่ีสามารถติดต�อได� 
                 ไปรษณีย%อิเล็กทรอนิกส% Vithaya06@hotmail.com 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% 
             คณะศิลปศาสตร%   สาขาศึกษาท่ัวไป          
             264 ถ.จักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ% กทม. 10100                                            

4.   ประวัติการศึกษา          
                ศศ.ม.(พลศึกษา) 
5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
               พลศึกษา   นันทนาการ   และสังคมศึกษา 
6.  ประสบการณ5ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานวิจัย 

           ผูVรZวมวิจัย  :   ปYจจัยท่ีมีผลตZอคุณภาพการบริการของกองบริหารบุคคล              
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


