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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างเครื่อง
ทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางาน
ระหว่างตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่ง
เป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่มีความเท่ียงตรง 
ความเชื่อถือได้ และความเป็นปรนัย ผู้วิจัยได้ศึกษา
ความเท่ียงตรงเฉพาะหน้าของเครื่องทดสอบเวลา
ปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย 
เพื่ อ ใช้ ในกี ฬ าแบด มินตันที่ ผู้ วิ จั ยส ร้ า งขึ้ น โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน และหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
กับเครื่องมือมาตรฐาน หาความเชื่อถือได้โดยการ
ทดสอบซํ้าภายใน 1 สัปดาห์ หาความเป็นปรนัย โดยใช้
ผู้ดําเนินการทดสอบ (tester) 2 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson productmoment 
correlation coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่าเครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยา
การตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการ
เคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้
ในกีฬาแบดมินตัน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเท่ียงตรง
เฉพาะหน้ามีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา.358  ความเชื่อถือได้ .857 และ
ความเป็นปรนัย1.00 ตามลําดับ 

สรุปได้ว่า เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการ
ตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหว
ของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬา
แบดมินตันที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใช้ในการวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง 

คําสําคัญ: เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยา การตอบสนอง
ของการพัฒนาระหว่างตากับการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย กีฬาแบตมินตัน 

Abstract 

The purpose of this study was to 
construct the validity reliability and objectivity 
of A Response Time Machine Measuring Eye – 
Body Movement To Target Of Badminton. The 
face validity of Response time machine was 
approved by 9 experts  in physical education , 
engineering, doctor. 

The Concurrent validity of machine was 
tested by the correlation between the construct 
response time machine and standard response 
time machine. The test-retest method was used 
to analyzed the reliability in the one-week 
interval. The objectivity was used to analyzed 
by two tester. Data were analyzed by using 
mean, standard deviation, Pearson product-
moment correlation coefficient. 

Finding was found that The Construction 
Of A Response Time Machine Measuring Eye – 
Body Movement To Target Of Badminton had 
face validity .Meanwhile the correlation 
coefficient of the concurrent validity.358, the 
reliability .857 and the objectivity 1.00 of A 
Response Time Machine Measuring Eye – Body 
Movement To Target Of Badminton was  
respectively. 

It can be concluded that of a response 
time machine measuring eye – body movement 
to target of badminton which was constructed by 
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researcher had qualified for testing the response 
time measuring eye – body movement to target 
of badminton . 

Keywords: A Response Time Machine Measuring 
Eye – Body Movement To Target Of Badminton 

ความสําคัญของปัญหา 

กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย  เพราะเป็นกีฬาที่ สนุกสนานท้าทาย
ความสามารถ ใช้พื้นที่ไม่มากสามารถเล่นได้ทุกฤดูกาล
และไม่สิ้นเปลืองอุปกรณ์  กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่มี
ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพของผู้เล่น คือมีการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ในรูปแบบการเคลื่อนไหว
ร่างกายต่อเนื่องควบคู่ ไปกับอุปกรณ์ และมีความ
หลากหลายของการ เคลื่ อน ไหว  มี การทํ า ง าน
ประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ช่วย
พัฒนาระบบประสาทและการคิดวิเคราะห์ควบคู่กัน
เป็นอย่างดีท้ังต้องอาศัยสมรรถภาพทางกลไกในด้าน
ต่างๆ การเล่นกีฬาแบดมินตันนั้นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้อง
มีการตีลูกไปมาในตําแหน่งต่างๆ เช่น การตีลูกเหนือ
ศีรษะ การตีลูกหน้าตาข่ายการตีลูกด้านข้าง การตี   
ลูกตบ การตีลูกหยอด เป็นต้นทําให้ผู้เล่นต้องเคลื่อนตัว
เข้าไปตีลูกจากทิศทางต่าง ๆ ของสนาม 

ความสําเร็จของนักกีฬาที่จะได้รับจากการ
แข่งขันนั้นจะต้องประกอบไปด้วยสมรรถภาพทางกาย
หลายด้าน ดังที่ พรเพ็ญ ลาโพธิ์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า 
สมรรถภาพทางกายที่สําคัญสําหรับนักกีฬาแบดมินตัน
ประกอบด้วย สมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิต
และหายใจ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทน
ของกล้ามเนื้อความอ่อนตัว และส่วนประกอบของ
ร่างกาย แต่องคป์ระกอบสมรรภาพทางกายพื้นฐาน ท้ัง 
5 ประการนั้น ยังไม่เพียงพอจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนา
องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเล่นแบดมินตันให้สูงขึ้น เช่น ความเร็ว กําลัง ความ
แคล่วคล่องว่องไว ปฏิกิริยาตอบสนอง และการทํางาน
ประสานกัน ของมือกับตาและเท้าซ่ึงเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนองเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วย
ให้นักกีฬาประสบความสําเร็จในการแข่งขันปฏิกิริยา
การตอบสนองที่รวดเร็วของสายตากับร่างกาย จะเห็น
ว่ากีฬาแบดมินตันต้องใช้ ความรวดเร็ว ความอดทน

ของระบบไหลเวียนโลหิต ความแคล่วคล่องว่องไว และ
ใช้การตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง 

ซ่ึงเจริญ กระบวนรัตน์ (2548) กล่าวว่า การฝึก
การทํางานของสมอง โดยการจัดการเคลื่อนไหวอย่างมี
ขั้นตอน เคลื่อนไหวจากง่ายไปยาก และพัฒนาการ
เคลื่ อนไหวจากช้ า ไปเร็ ว ทํา ใ ห้ เกิดการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้าน
ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวร่างกาย (Psychomotor 
Skill) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ของสมองที่จะ
เกี่ยวข้องกับเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเวลาการ
เคลื่อนไหว นอกจากนั้นเจริญ กระบวนรัตน์ (2548) 
กล่าวไว้ว่า เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time) 
หรือระยะเวลาของการสะท้อนกลับ (Reflex Time) 
หมายถึงระยะเวลาที่ระบบประสาทรับรู้การกระตุ้นจาก
สิ่งเร้า จนถึงกระแสประสาทสั่งงานไปถึงอวัยวะที่ทํา
หน้าท่ีเกี่ยวกับกลไกการเคล่ือนไหว สอดคล้องกับ 
Magaret (1972) ได้กล่าวว่าความสามารถของมนุษย์
ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับความเร็ว
ของเวลาปฏิกิริยา (Reaction Time) ซ่ึงหมายถึง
ช่วงเวลาระหว่างการได้รับสิ่งเร้าและรับรู้จนกระทั่งเริ่ม
ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นเวลาปฏิกิริยาจึงมีความสําคัญ
ต่อความสามารถในการแสดงออกทางด้านทักษะกีฬา
ของนักกีฬาทุกประเภทเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
สามารถจะฝึกฝนให้ดีขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมกีฬา
แต่ละประเภทที่มีลักษณะของการเคลื่อนไหวการใช้
ทักษะและกระบวนการฝึกฝนที่แตกต่างกันออกไปสิ่ง
ต่างๆเหล่านี้จะช่วยส่งผลให้เกิดการพัฒนาของเวลา
ปฏิกิริยาตอบสองในนักกีฬาประเภทนั้นๆ 

จากท่ีกล่าวมาจะสรุปได้ ว่า เวลาปฏิกิริยา
ตอบสนองนั้นคือ การท่ีระบบประสาทรับรู้ต่อสิ่งเร้า 
จากนั้นระบบประสาทจึงทําการสั่งงานไปยังอวัยวะเพื่อ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น การวัดปฏิกิริยาตอบสนองนั้น 
เราสามารถวัดออกมาเป็นเวลาที่แน่นนอนได้ โดยการ
ใช้เครื่องมือจับเวลาชนิดต่างๆ โดยผู้ให้การทดสอบเป็น
ผู้กดเริ่มและหยุดเวลา หรือการใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น
เป็นมาตรฐาน โดยการวัดเวลาปฏิกิริยา โดยรวมที่ไม่มี
การแบ่งแยกชนิดกีฬาต่างๆจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดเวลาปฏิกิริยาการตอบสนอง ใน
ปัจจุบันนั้นยังมีจํานวนรูปแบบในการวัดน้อยชนิด เช่น 
ชัยยงค์ ลิ้มเสถียรกุล (2545) การสร้างเครื่องมือวัด
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เวลาปฏิกิริยาตอบสนองในการประสานงานระหว่างมือ
กับตาในการส่งบอลสําหรับกีฬาบาสเกตบอล สมชาย 
ศรีฉ่ํา (2538) การสร้างเครื่องมือทดสอบเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนอง ของการชกหมัดแย็บและหมัดตรงหลังใน
มวยสากล เป็นต้นอีกท้ังยังหาอุปกรณ์ได้ยาก มีราคา
แพง และยังไม่มีการวัดในชนิดกีฬาแยกประเภทจาก
กัน โดยไม่มีการคํานึงถึงทักษะของกีฬาต่าง ๆ ท่ี
แตกต่างกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะสร้าง
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการทดสอบเวลาปฏิกิ ริยาการ
ตอบสนองของการทํางานของตากับการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย สําหรับใช้ในกีฬา
แบดมินตัน เพื่อที่จะได้นําไปใช้ในการฝึกและทดสอบ 
เพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างมีรูปแบบและต่อเนื่อง 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสอน พร้อมทั้งยังเป็นการ
พัฒนารูปแบบ ของอุปกรณ์ในการสอนและการทดสอบ
ให้มีทางเลือกแก่ผู้สอนมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 

เพื่อสร้างเครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการ
ตอบสนองของการทํางานของตากับการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายไปยั งตํ าแหน่ง เป้ าหมาย  เพื่ อ ใช้ ในกีฬา
แบดมินตัน 

ขอบเขตการศึกษาคน้คว้า 

1. เพื่อให้ได้เครื่องมือในการทดสอบเวลา
ปฏิกิริยาการตอบสนองของตากับการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายไปยั งตํ าแหน่ง เป้ าหมาย  เพื่ อ ใช้ ในกีฬา
แบดมินตัน 

2. กลุ่มหาคุณภาพเครื่องมือ คือ นิสิตชายและ
นิสิตหญิง ท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชา 01175112 
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 
2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) โดยแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม 

 

2.1 กลุ่มหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการหาค่า
ความเที่ยงตรง (Validity) จํานวน 30 คน 

 

2.2 กลุ่มหาคุณภาพเครื่องมือ ท่ีใช้ในการหาค่า
เชื่อถือได้ (Reliability) จํานวน 30 คน 

2.3 กลุ่มหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการหาค่า
ความเป็นปรนัย (Objectivity) จํานวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เครื่องวัด
เวลาปฏิกิริยาตอบสนองในการตอบสนองของการ
ทํางานของตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยัง
ตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบตมินตันที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การสร้างเครื่องมือ 

1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนอง (Response Time) 

1.2 ศึกษาทักษะที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแบดมินตัน 

1.3  ศึกษาหลักการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดค่าเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง 

1.4 ออกแบบเครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการ
ตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหว
ของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬา
แบดมินตัน นําแบบท่ีได้นําเสนอกรรมการที่ปรึกษา 

1.5 นําแบบท่ีผ่ านการตรวจสอบและรับ
คําแนะนํามาปรับปรุงและนําเสนอกรรมการที่ปรึกษา
อีกครั้ง 

1.6 สร้างเครื่องมือทดสอบเวลาปฏิกิริยาการ
ตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหว
ของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬา
แบดมินตัน 

1.7 นํ า เครื่ อ งทดสอบเวลาปฏิกิ ริ ยาการ
ตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหว
ของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬา
แบดมินตัน นําเสนอเพื่อขอคําแนะนําจากกรรมการที่
ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไข 

1.8 นํ า เครื่ อ งทดสอบเวลาปฏิกิ ริ ยาการ
ตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหว
ของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬา
แบดมินตัน ท่ีผ่านการตรวจสอบจากกรรมการที่ปรึกษา
แล้ว ไปขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 
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9 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า (Face 
Validity) 

1.9 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงจากคําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญ นําไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 01175112 แบดมินตันเพื่อ
สุขภาพ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  เพื่อหาจุดบกพร่องนํามาปรับปรุงแก้ไข 

2.  การหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

2.1.1  หาความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า 
(Face Validity) โดยการตรวจสอบเครื่องมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 ท่าน 

2.1.2  หาค่าความเท่ียงตรงตามสภาพ 
(Concurrent Validity) โดยหาค่าประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในการตอบสนอง
ของการทํางานของตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไป
ยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น กับเครื่องมือมาตรฐาน 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงการหาความเที่ยงตรงตามสภาพกับเครื่องมือมาตรฐาน 

 

 
ภาพที่ 2  เครื่องมือมาตรฐาน 
 

2.2  หาค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ของ
เครื่องมือที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นโดยการทดสอบซ้ํา (Test-
Retest) ในระยะห่างกัน 1 สัปดาห์และคํานวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ โดยวิธี (Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient) 

 

2.3  หาค่าความเป็นปรนัย (Objectivity) ของ
เครื่องมือที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้ผู้ดําเนินการทดสอบ 
(tester) 2 คน มาดําเนินการทดสอบและเป็นผู้ให้
คะแนน และคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดย
วิธี (Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient) 



วารสารศึกษาศาสตร์ปรทิัศน์  ปีที่  31   ฉบับที่  3 

169 

3. การติดต้ังและ การทดสอบ 

3.1 การวางจุดเริ่มต้น 

3.1.1 วัดจากเส้นท้ายสนาม 275 เซนติเมตร 
3.1.2 ใช้เทปกาวกําหนดจุดเริ่มต้น 

3.2 การวางเสาสัญญาณ 

3.2.1 ให้เริ่มจากการวางเสาสัญญาณ  B
โดยห่างจากจุดเริ่มต้น  380เซนติเมตร 

3.2.2 เสา A ห่างจากจุดเริ่มต้น 380 
เซนติเมตรไปทางด้านซ้ายชิดของสนาม 

3.2.3 เสา C ห่างจากจุดเริ่มต้น 380 
เซนติเมตรไปทางด้านขวาชิดของสนาม 

3.3 ผู้เข้ารับการทดสอบทําการอบอุ่นร่างกาย 

3.4 ผู้เข้ารับการทดสอบยืนลักษณะเท้านําเท้า
ตามโดยให้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบบนตาํแหน่งเริ่มต้น 

3.5 ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร ท ด ส อ บ จั บ ไ ม้ ใ น ท่ า
เตรียมพร้อม 

3.6 เมื่อเกิดแสงไฟขึ้นจุดใด ให้รีบเคลื่อนที่โดย
การวิ่งเข้าไปยังตําแหน่งไฟติด ใช้ไม้แบดมินตันใน
ลักษณะช้อนลูกผ่านเซนเซอร์เพื่อหยุดเวลา และ
กลับมายังตําแหน่งเริ่มต้นอีกครั้งในระยะเวลาไม่เกิน 5 
วินาที 

3.7 มองสัญญาณไฟที่จะปรากฏขึ้นในครั้ง
ต่อไป ปฏิบัติตามลักษณะเดิมจนครบทั้ง 15  ครั้ง 

3.8 อ่านเวลาที่ได้จากหน้าจอกล่องควบคุม
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

3.9 การบันทึก แต่ละครั้งเครื่องจับเวลา 
(Electronic Timer Control) จะแสดงเวลาที่หน้าจอ 
ให้บันทึกผลท้ัง 15 ครั้ง ตัดค่าท่ีเร็วท่ีสุดออก 3 ครั้ง
และค่าท่ีช้าท่ีสุดออก 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย 

 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงตําแหน่งในการติดต้ังเครื่อง 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงการทดสอบ 
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สรุปผลการวิจัย 

เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของ
การทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไป
ยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อถือได้ มีความเป็น
ปรนั ย เหมาะสมที่ จะนํ ามา ใช้ วั ด เวลาปฏิกิ ริ ยา
ตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหว
ของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า 

1. ค่าความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า (Face  Validity) 
จากผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน สรุปได้ว่า เครื่องทดสอบเวลา
ปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย 
เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถวัดได้
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะวัดและมี
ประสิทธิภาพ 

2.  ค่าความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent 
Validity) โดยหาค่าประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเครื่องวัด
ปฏิกิริยาตอบสนองในการตอบสนองของการทํางาน

ของตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่ง
เป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กับ
เครื่องมือมาตรฐาน มีค่าประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ( r ) 
เท่ากับ0.358 

3.  ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือ
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการทดสอบซํ้า (test – retest) ใน
ระยะห่างกัน 1 สัปดาห์ของเครื่องวัดเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนองในการตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อ
ใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น มีค่าประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ ( r ) เท่ากับ 0.857 

4.  ค่าความเป็นปรนัย (Objectivity) ของ
เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการ
ทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยัง
ตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยใช้ผู้ดําเนินการทดสอบ (tester) 2 คน มา
ดําเนินการทดสอบเป็นผู้ให้คะแนนมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ ( r ) เท่ากับ 1.00 

ตารางที่ 1  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ( r ) ของเครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของ การทํางานระหว่างตากับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตัน 

 

รายการ r 
ค่าความเท่ียงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) .358 
ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability ) .857 
ค่าความเป็นปรนัย (Objectivity ) 1.00 

 

สรุปได้ว่า เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการ
ตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหว
ของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬา
แบดมินตันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเที่ยงตรง มีความ
เชื่อถือได้ และมีความเป็นปรนัยเป็นที่ยอมรับได้ และ
สามารถนําไปใช้ได้ 

ขอ้วิจารณ์ 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้ วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการ
สร้างเครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในการ
ทํางานระว่างตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยัง
ตําแหน่งเป้าหมายเพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตัน เพื่อหาค่า

ความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้ และความเป็นปรนัย
ของเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลปรากฏวา่ 

1. การศึกษาความเที่ยงตรงของเครื่องทดสอบ
เวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตา
กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย 
เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตัน ผู้วิจัยได้หาความเที่ยงตรง
เฉพาะหน้า (Face Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
9 ท่าน ได้ข้อเสนอแนะที่สรุปได้ว่า การทํางานของ
เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการ
ทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยัง
ตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
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วัตถุประสงค์ ท่ีผู้ วิจัยต้ังไว้ มีการคํานวณค่าความ
คลาดเคลื่อนของวงจรการจับเวลา โดยผู้เชี่ยวชาญทาง
วิศวกรรม  ได้ผลว่าวงจรการจับเวลาไม่มีค่าการ
คลาดเคลื่อน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้น
สามารถวัดเวลาได้อย่างถูกต้องและผู้ เชี่ยวชาญ
ทางด้านพลศึกษาเห็นด้วยเช่นกันว่าเครื่องมือ สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ท่ี
ผู้วิจัยต้ังไว้ คือ สามารถวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของ
การทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหวร่างกายไปยัง
ตําแหน่งเป้าหมายในกีฬาแบดมินตันได้ แสดงว่าเครื่อง
ทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางาน
ระหว่างตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่ง
เป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ความเที่ยงตรงเฉพาะหน้าเป็นที่ยอมรับได้ 

2.  การศึ กษาความ เที่ ย งตร งตามสภาพ 
(Concurrent validity) โดยหาค่าประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเครื่องวัดปฏิกิริยาตอบสนองในการตอบสนองของ
การทํางานของตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยัง
ตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น กับเครื่องมือมาตรฐาน โดยมีการควบคุม
วิธีการทดสอบให้เป็นมาตรฐานตามรูปแบบท่ีได้กําหนด 
การวางตําแหน่งเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในตําแหน่ง
เดียวกับเครื่องมือมาตรฐาน และการกดสัญญาณใน
ลํา ดับเดียวกันทั้ ง เครื่องมือที่ ผู้ วิจัยสร้ างขึ้นและ
เครื่องมือมาตรฐาน โดยเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นที่ได้
ผ่านการหาความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า สามารถวัดเวลา
ปฏิกิริยาได้อย่างถูกต้อง โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องที่
ผู้ วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อถือได้ เท่ากับ 0.358 
แสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือมาตรฐานและเครื่องมือที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํ่า ดังนั้น
สามารถสรุปได้ว่าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความ
เชื่อถือได้ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
จากสาเหตุ โดยการวัดค่าปฏิกิริยาตอบสนองโดย
เครื่องมือมาตรฐาน จะมีค่าเวลาปฏิกิริยาตอบสนองที่
ช้ากว่าเครื่องที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยจากข้อสังเกตของ
ผู้วิจัยพบว่าเคร่ืองมือวัดปฏิกิริยามาตรฐานมีลักษณะ
ของไฟแสดงสัญญาณที่มีขนาดเล็กทําให้ผู้เข้ารับการ
ทดสอบเห็นสัญญาณที่ไม่ชัดเจน แตกต่างจากเครื่องที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีขนาดสัญญาณไฟที่ขนาดใหญ่  และ

ลักษณะของการกดสัญญาณเครื่องมือมาตรฐานมี
ลักษณะของปุ่มกดหยุดเวลาที่มีขนาดเล็กผู้เข้ารับการ
ทดลองต้องใช้นิ้วมือในการกดปุ่มสัญญาณไฟ แตกต่าง
จากเครื่องที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมี ตัวหยุดสัญญาณเป็น
ลักษณะเซนเซอร์แสงซ่ึงเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบใช้มือ
ผ่านสัญญาณจะหยุดเวลาโดยอัตโนมัติ โดยในข้อสังเกต
นี้จะสอดคล้องกับ เจริญ กระบวนรัตน์ (2548) ท่ีกล่าว
ไว้ว่าอิทธิพลของจํานวนรีเซ็ปเตอร์ท่ีถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้น
จะช่วยให้ระยะเวลาแฝงสั้นลงและเวลาปฏิกิริยาก็สั้น
ลงด้วยเวลาปฏิกิริยาจะยาวขึ้นเมื่อตัวกระตุ้นมีความ
ซับซ้อนมากเกินไปและเวลาปฏิกิริยาจะสั้นลงเมื่อ
ตัวกระตุ้นมีลักษณะที่ง่าย จะเห็นได้ว่าทําให้ได้เวลา
ปฏิกิริยาตอบสนองโดยตรง โดยจะเห็นว่าเคร่ืองมือ
มาตรฐานมีตัวกระตุ้นคือสัญญาณไฟที่ เล็กและไม่
ชัดเจน และตัวหยุดสัญญาณที่ต้องใช้นิ้วมือในการกด
ปุ่มสัญญาณไฟ เมื่อนํา ท้ังสองสิ่ งมารวมกันทําให้
ตัวกระตุ้นมีลักษณะที่ซับซ้อน ทําให้เวลาปฏิกิริยา
ยาวนานขึ้น แตกต่างจากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ตัวกระตุ้นที่ไม่ซับซ้อนทําให้ได้เวลาปฏิกิริยาท่ีสั้นลง จึง
สรุปได้ว่าเครื่องมือวัดปฏิกิริยาตอบสนองที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นนี้ สามารถวัดปฏิกิ ริ ยาตอบสนองได้ตรงตาม
มาตรฐานตามข้ออ้างอิง 

3.  การศึกษา ความเชื่อถือได้ (Reliability) 
ของการสร้ า ง เครื่ อ งทดสอบเวลาปฏิกิ ริ ยาการ
ตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหว
ของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬา
แบดมินตันโดยการทดสอบซ้ํา (Test – Retest) มีค่า
ความเชื่อถือได้ เท่ากับ 0.857 ซ่ึงอยู่ในระดับดี  
สอดคล้องกับ บุญเรียง ขจรศิลป์ (2539)  กล่าวว่า
ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง แบบทดสอบ
หรือข้อทดสอบนั้น เมื่อสอบไปแล้ว ผู้ตรวจสามารถให้
ค ะ แนน ไ ด้ ค ง ที่ แ ล ะ แน่ น อน  แล ะแม้ ว่ า จ ะ ใ ช้
แบบทดสอบชุดนี้ทําการทดสอบกับผู้เรียนกลุ่มเดิมอีก 
ผู้เรียนก็จะตอบหรือทําได้เหมือนเดิมในครั้งนี้ ใช้การวัด
ความคงที่ (Measure of Stability) วิธีนี้ใช้การวัดซํ้า 
โดยให้ผู้สอบกลุ่มเดียวกันข้อสอบชุดเดียวสองครั้ง โดย
เว้นระยะห่างประมาณสองถึงสามสัปดาห์ การวัดโดย
วิธีนี้มีหลักว่าถ้าแบบทดสอบมีความเชื่อถือได้ชนิดท่ีวัด
ความคงที่ของผู้สอบได้จริงแล้วผลสอบสองครั้งจะมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยการทดสอบท่ีมีการควบคุม
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วิธีการทดสอบให้เป็นมาตรฐานตามข้อกําหนด และ
อธิบายสาธิตขั้นตอนการทดสอบ พร้อมทั้งกําหนดการ
ลําดับสัญญาณที่เป็นมาตรฐานพร้อมทําความเข้าใจกับ
ผู้เข้ารับการทดสอบ โดยระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีระยะเวลาห่างกัน 1 สัปดาห์ 
โดยระยะเวลาที่ห่างกันนั้นผู้วิจัยได้คํานึงถึงผลของการ
เรียนรู้และการพัฒนาทักษะ ระยะเวลาดังกล่าวเป็น
ระยะเวลาที่ผู้เข้ารับการทดสอบเครื่องจะมีการพัฒนา
ทักษะที่น้อย และการจดจําวิธีการทดลองที่น้อยเพื่อให้
ได้ผลการทดสอบที่ผู้เข้ารับการทดสอบมีผลท่ีเป็นจริง
ท่ีสุด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการสร้างเครื่องทดสอบเวลา
ปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย 
เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเชื่อถือ
ได้ท่ี 0.857 ซ่ึงอยู่ในระดับดีสอดคล้องกับ ชัยยงค์         
ลิ้มเสถียรกุล (2545) ทําการวิจัยเรื่องการสร้าง
เครื่องมือวัดปฏิกิริยาตอบสนอง ในการประสานงาน 
ร ะหว่ า ง มื อ กั บ ต า ใ นก า ร ส่ ง บ อลสํ า ห รั บ กี ฬ า
บาสเกตบอลที่มีความความเชื่อถือผลการวิจัย พบว่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของความเชื่อถือได้มีค่า
เท่ากับเท่ากับ .99 จึงเห็นได้ว่าเครื่องมือที่ ชัยยงค์       
ลิ้มเสถียรกุล (2545) ทําการวิจัยมีความเชื่อถือได้ใน
ระดับดีมากสามารถนํามาใช้ทดสอบหาเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนองของการส่งลูกบอล สําหรับกีฬาบาสเกตบอล
สามารถนําไปใช้วัดผลของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองได้
เช่นเดียวกับเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถนําไปใช้
วัดผลของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองได้อย่างแมน่ยํา 

4.  การหาค่าความเป็นปรนัย (Objectivity) 
ของเครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการ
ทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยัง
ตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ได้ผ่านการหาค่าความเที่ยงตรง และความ
เชื่อถือได้ โดยมีการควบคุมวิธีการทดสอบให้เป็น
มาตรฐานตามข้อกําหนด และอธิบายสาธิตขั้นตอนการ
ทดสอบ พร้อมทั้งกําหนดการลําดับสัญญาณที่เป็น
มาตรฐานพร้อมทําความเข้าใจกับผู้เข้ารับการทดสอบ
และผู้ดําเนินการทดสอบทั้ง 2 คน ปรากฏว่าค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยใช้ผู้ดําเนินการทดสอบและ
ให้คะแนน (Tester) 2 คน มีความเป็นปรนัย เท่ากับ 
1.00 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบ
เวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตา

กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย 
เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น สามารถ
นําไปใช้โดย บุญเรียง ขจรศิลป์ (2539)  กล่าวว่าความ
เป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง มาตรฐานของการ
วัดแบบทดสอบต้องแน่นอนชัดเจนในการดําเนินการ
และการให้คะแนนการวัดจากหลายคนไม่ว่าผู้ใดวัดจะ
นําไปใช้สอบคําตอบหรือให้คะแนนที่ได้จะเหมือนกัน
เช่นเดียวกับผู้เข้าทําการทดสอบจะทําการทดสอบ
ปฏิกิริยาเมื่อใดหรือใครทําการทดสอบผลของการ
ทดสอบนั้นจะคงเดิม แสดงว่าเครื่องมือมีความคงที่ใน
การให้คะแนน ไม่ว่าจะทดสอบเมื่อใดหรือใครเป็น
ผู้ดําเนินการทดสอบก็ตามผลท่ีได้จากการทดสอบนั้น
จะคงที่อยู่เสมอ ดังนั้นสรุปได้ว่าเครื่องทดสอบเวลา
ปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย 
เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเป็น
ปรนัยอยู่ในระดับดีมากที่ระดับ 1.00 สอดคล้องกับ        
วราภรณ์ ไชยสริยานันทท์ (2546) สร้างเครื่องมือวัด
ความอ่อนตัว โดยมีการหาค่าความเป็นปรนัยของ
เครื่องมือวัดความอ่อนตัวท่ีสร้างขึ้น โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยใช้ผู้ ดําเนินการทดสอบ 
(Tester) 2 คนมาดําเนินการทดสอบโดยได้ผลความ
เป็นปรนัย เท่ากับ 0.99 อยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็น
ว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะทดสอบเมื่อใดหรือใครทํา
การทดสอบก็ตามผลการทดสอบจะคงเดิมเสมอ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ข้อเสนอแนะที่ ไ ด้พบจากการสร้างเครื่อง
ทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางาน
ระหว่างตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่ง
เป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตันมีดังนี้ 

1. ได้เครื่องมือที่ดี สามารนําไปทดสอบเวลา
ปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย 
เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตัน ท่ีมีความเที่ยงตรง ความ
เชื่อถือได้ และความเป็นปรนัย 

2. สามารถนําเครื่องมือไปใช้วัดเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหว
ของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬา
แบดมินตัน ได้อย่างแม่นยํา 
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3. ได้แนวทางในการประยุกต์ใช้เครื่องมือใน
การทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในทักษะอื่นๆใน
กีฬาแบดมินตัน 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1 การพัฒนาอุกปกรณ์จดบันทึกของเครื่อง
ทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางาน
ระหว่างตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่ง
เป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตัน 

2. การสร้างแบบฝึกของเครื่องทดสอบเวลา
ปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย 
เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตัน 

3. ผลของการฝึกจากเครื่องทดสอบเวลา
ปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย 
เพื่อใช้ ในกีฬาแบดมินตันที่ มีผลต่อเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนอง 

4.  การสร้างเกณฑ์คะแนนของเครื่องทดสอบ
เวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตา
กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตําแหน่งเป้าหมาย 
เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตัน 
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