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การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นกรณีศกึ ษาเชิงทดลองเพือ่ พัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกในการช่วยพัฒนาสมาธิ โดยกลุม่
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลวิจยั คือเด็กอายุ 5 ปี จ�ำนวน 7 คน ในเขตปริมณฑลของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผ่านวิธกี ารเลือก
แบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดสอบสมาธิคอื Trail Making test Type A ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental
Research) ตามแบบแผนการทดลองกลุม่ เดียวทดสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest - Posttest Design) ตัวแปรต้น
คือ โปรแกรมการเต้นแอโรบิก ตัวแปรตาม คือ เวลาทีใ่ ช้ในการท�ำแบบทดสอบสมาธิ โดยมีรปู แบบการทดลอง คือ กลุม่ ตัวอย่าง
จะได้รบั โปรแกรมการเต้นแอโรบิก สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 20 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยจะมีการวัดผลทางด้านสมาธิผา่ น
แบบทดสอบ Trail Making Test Type A แปลผลตามเวลาทีก่ ำ� หนด ถ้ากลุม่ ตัวอย่างใช้เวลาในการท�ำแบบทดสอบน้อยแสดง
ว่ามีสมาธิมาก โดยระดับสมาธิลดลงตามการใช้เวลาในการท�ำแบบทดสอบทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยจะวัด Pre - Test ในสัปดาห์ที่ 1
และ Post - Test ในสัปดาห์ที่ 4 เพือ่ เปรียบเทียบระดับของสมาธิหลังการท�ำกิจกรรม โดยใช้สถิติ Wilcoxon Sign - Rank test
ผลจากการทดลองพบความแตกต่างในระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) กล่าวคือ กลุม่ ตัวอย่างใช้เวลาในการท�ำแบบทดสอบ
ด้านสมาธินอ้ ยลงซึง่ แสดงให้เห็นว่ามีสมาธิดขี นึ้ หลังจากการเข้าร่วมโปรแกรม
ค�ำส�ำคัญ : สมาธิ เด็กก่อนวัยเรียน การเต้นแอโรบิก

1
2

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจำ�หลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

56 I
Aerobic Dance Program to improve attention in pre - school aged children
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Abstract

This study was an experimental study with the purpose of increasing attention levels in children. The
test subjects of this experiment were 7 children (age 5) who were selected through purposive sampling. The
sample group was given an aerobic dance exercise program to be done once per week for a period of 4
weeks. To measure the sample groups attention levels the sample group had to complete the TMT type
A (Pretest) on day 1 before the program and on the final day after completing the program. The results
show every child in the sample group had an increase of statistical significance (p<.05) after comparing the
pretest and posttest. The results show the sample group took less time to complete the attention test after
completing the program.
Keywords : Attention, Preschool, Aerobic
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1. บทนำ�
สมาธิ คือ ความสามารถในการจดจ่อกับสิ่งต่างๆ
รอบตั ว เพื่ อ รั บ สารหรื อ องค์ ค วามรู ้ ต ่ า งๆ ผู ้ ที่ มี ส มาธิ ดี
จะสามารถควบคุมสติ พฤติกรรมและอารมณ์ของตนเอง
ให้จดจ่ออยูก่ บั เหตุการณ์หรือองค์ความรูต้ รงหน้าได้ดี มีความ
สามารถในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
และความสามารถในการเรียนรู้ ในปัจจุบนั สิง่ แวดล้อมต่างๆ
ค่อนข้างมีอิทธิพลและส่งผลกระทบกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการเลี้ยงดู รูปแบบของการใช้ชีวิตในเมืองที่เร่งรีบ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีทที่ นั สมัยต่างๆ ซึง่ เป็นตัวการส�ำคัญ
ทีไ่ ปเพิม่ นิสยั การรอไม่เป็น ท�ำให้เด็กไม่สามารถรอคอยหรือ
จดจ่อกับอะไรได้นานๆ (Pastorino, 2011) ส่งผลให้เด็ก
มีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการ และพฤติกรรมในการเรียนซึ่ง
สร้างปัญหาต่อการเรียนรู้ โดยที่เด็กไม่ได้มีความผิดปกติ
ทางด้านสมองหรือเป็นโรคสมาธิสั้น แต่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ดังกล่าวประกอบกับลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ เด็กที่
โตมากับสังคมเมือง และต้องใช้ชวี ติ เร่งรีบตลอดเวลา ท�ำทุก
อย่างแข่งกับเวลา รวมถึงการปล่อยให้เด็กอยู่กับเทคโนโลยี
ทัง้ วัน โดยปัญหาหนึง่ ทีม่ แี นวโน้มพบสูงขึน้ เรือ่ ยๆ คือปัญหา
เด็กสมาธิสั้น ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้และระบบ
ความทรงจ�ำของเด็ก คือ เด็กจะไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อ
อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ�ำ ข้อมูลอาจจะไม่ถูก
บันทึกลงในความจ�ำระยะสัน้ และอาจส่งผลถึงการดึงข้อมูล
ในความทรงจ�ำมาใช้ในภายหลัง ซึ่งจะเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
การเรียนรู้ โดยจากสถิติของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่เข้ารับการ
รั ก ษากั บ สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ ่ น ราชนคริ น ทร์
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 - 2554 พบว่า ปี 2550 มีผปู้ ว่ ยเก่า 473
คน ผูป้ ว่ ยใหม่ 117 คน ปี 2551 ผูป้ ว่ ยเก่า 442 คน ผูป้ ว่ ย
ใหม่ 116 คน ปี 2552 ผูป้ ว่ ยเก่า 101 คน ผูป้ ว่ ยใหม่ 389
คน ปี 2553 ผูป้ ว่ ยเก่า 161 คน ผูป้ ว่ ยใหม่ 405 คน ปี 2554
ผู้ป่วยเก่า 226 คน ผู้ป่วยใหม่ 1,600 คน จากสถิติจะ
เห็นได้ว่าอัตราของผู้ป่วยใหม่มีเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ในขณะที่
จ�ำนวนผู้ป่วยเก่ายังคงอยู่ จากสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
โรคสมาธิสั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์, 2557)
สมาธินับเป็นพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการเรียนรู้ที่จะ
เป็นตัวเชือ่ มต่อไปสูก่ ารเกิดพฤติกรรมของตัวเด็ก เพราะการ
ที่เด็กมีสมาธิจะช่วยท�ำให้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
และความจ�ำทีด่ ี ซึง่ จะไปมีผลในการดึงศักยภาพของตัวเด็ก
ออกมาได้อย่างเต็มที่ ยิ่งในช่วงวัยเด็กเป็นวัยที่จะมีการ

เจริญเติบโตที่รวดเร็วเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เด็กจะรับรู้
และเลียนแบบสิง่ ต่างๆ รอบตัว ประสบการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ข้ามา
กระทบกับตัวเด็กจะส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมและการ
กระท�ำทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต (เบญจา แสงมลิ, 2545) โดย
สมาธินับเป็นประตูส�ำคัญที่จะส่งผลต่อระบบการท�ำงาน
ของความทรงจ�ำ โดยความจ�ำถูกแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน คือ
การลงรหัส (Encoding) การจัดเก็บ (Storage) การดึงมาใช้
(Retrieval) โดยเฉพาะขั้นตอนแรกซึ่งหากเป็นการเรียนรู้
สิ่งใหม่ที่ตัวผู้ศึกษาเองอาจจะไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ หรือไม่เคย
ศึกษาเรื่องนี้มาก่อน การที่จะรับสารได้ดีและมีคุณภาพ
ผู้รับสารต้องอาศัยสมาธิ การจดจ่อกับข้อมูล และให้ความ
ส�ำคัญกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ น�ำข้อมูลมาลงรหัส แต่ถา้ ผูร้ บั สาร
ไม่มสี มาธิในการรับสาร หรือมีอปุ สรรคในการสือ่ สาร ก็อาจจะ
ท�ำให้ข้อมูลที่ได้เกิดความผิดเพี้ยน หรืออาจจะไม่สามารถ
ปะติดปะต่อเป็นเรือ่ งเป็นราว ท�ำให้ขอ้ มูลไม่ได้รบั การลงรหัส
ไม่เกิดเป็นกระบวนการจ�ำ (คัคนางค์ มณีศรี, 2556) ถ้าเด็ก
มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาก�ำลังจะเรียนรู้ คุณภาพของ
ข้อมูลที่ได้รับเข้าไปก็จะมีประสิทธิภาพสูง โดยเด็กสามารถ
ดึงความทรงจ�ำ หรือข้อมูลที่มีประโยชน์ ออกมาใช้งาน
ในสถานการณ์ที่จ�ำเป็นได้ ซึ่งเชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมของอัลเบิรต์ แบนดูรา ซึง่ ได้อธิบายถึงกระบวนการ
การเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพว่าการเรียนรูท้ ดี่ มี ี 4 ขัน้ ตอน คือ
1. กระบวนการใส่ใจ 2. กระบวนการจดจ�ำ 3. กระบวนการ
ถอดแบบ และ 4. กระบวนการเสริมแรงและการจูงใจ
จาก 4 ขัน้ ตอน ของทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม ของแบน ดูรา
ขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญและส่งผลกระทบต่อกระบวนการอืน่ ๆ ก็คอื
ขัน้ ตอนแรก ขัน้ กระบวนการใส่ใจ จะเห็นได้วา่ ถ้าเด็กใส่ใจ
กับข้อมูลและมีสมาธิในการรับข้อมูลที่ดี ก็จะส่งผลดีต่อ
ขัน้ ตอนอืน่ ๆ ด้วย (ประณต เค้าฉิม, 2549)
จากความส�ำคัญของสมาธิท�ำให้มีแนวทางในการ
สร้างและพัฒนาสมาธิ โดยสามารถพัฒนาได้หลายรูปแบบ
อย่างเช่น การใช้ศลิ ปะในการช่วยเพิม่ สมาธิให้กบั เด็กสมาธิสนั้
โดยวิ ธี ก ารน� ำ ศิ ล ปะเข้ า ไปเป็ น ตั ว ช่ ว ยในการสอนวิ ช า
คณิตศาสตร์ จากผลการทดลองพบว่าเด็กสามารถมีสมาธิ
อยู ่ กั บ บทเรี ย นได้ น านยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ ่ ม ที่ ส อน
คณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว (พีรวัส นาคประสงค์, 2548)
และงานวิจัยที่ใช้วิธีการฝึกระบายสีแบบเป็นขั้นตอนจาก
ง่ายไปหายาก ซึ่งมีผลให้เด็กมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นก่อนท�ำ
กิจกรรม (ยุวดี พรธาราพงศ์, อาณัฏ ศิรพิ ชิ ญ์ตระกูล, มยุรี
เรืองสมบัติ และมัณฑนา ทองสุพล, 2554) นอกจากนี้
อีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งได้ถูกน�ำมาเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและ
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ความจ�ำของเด็กก็คือ การเต้น โดยผลการศึกษา พบว่า
การออกก�ำลังกายด้วยการเต้นช่วยเพิม่ สารน�ำประสาทและ
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของสมอง เด็กทีเ่ ต้นแอโรบิค
เป็นประจ�ำสารสือ่ ประสาททีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการเรียนรู้
และความจ� ำ จะถู ก สร้ า งเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการท�ำงานของสมาธิซึ่งประกอบไปด้วย การรับ
ข้อมูล (Encoding) การประมวลผล (Central Processing)
และการจัดระเบียบข้อมูล (Response Organization)
เพราะการเต้นแอโรบิกเป็นกิจกรรมที่ใช้ทักษะการมองเห็น
การฟังเพลง และการเคลือ่ นไหว ซึง่ เป็นการกระตุน้ การท�ำงาน
ของสมองส่วนของการเรียนรู้ การรับออกซิเจนมากกว่าปกติ
และการที่ เ ลื อ ดสู บ ฉี ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม�่ ำ เสมอส่ ง ผลต่ อ
การประมวลผลของข้อมูลที่ดี รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการ
เคลื่อนไหว เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้กระบวนการจดจ�ำดีขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดระเบียบข้อมูล (Lyon &;
Krasnegor, 2005) และงานวิจัยต่างๆ ยังพบว่าเด็กที่
เต้นแอโรบิคมีผลคะแนนทางด้านวิชาการสูงกว่ากลุ่มเด็กที่
ไม่เต้น (Bergland, 2014) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Pontifex และคณะ พบว่าการเต้นแอโรบิคช่วยพัฒนาความ
สามารถทางด้าน คิดค�ำนวณ และการอ่านทีส่ งู ขึน้ และการ
ทดลองนี้ยังได้ผลทั้งเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น และเด็กปกติ
(Pontifex et al., 2013) นอกจากนีย้ งั พบอีกว่าเด็กสามารถ
ท�ำงานได้เร็วขึ้น และมีคะแนนทางด้านสมาธิดีขึ้นหลังจาก
การเต้นแอโรบิค (Gallotta et al., 2012)
การเต้นแอโรบิค ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของสมอง ช่วยพัฒนาความยืดหยุน่ การท�ำงานและความคิด
สร้างสรรค์ของสมองในเด็ก ซึ่งมีการพัฒนามากกว่าการ
ออกก� ำ ลั ง กายแบบพละศึ ก ษาทั่ ว ไปอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
เนือ่ งจากเป็นการออกก�ำลังกายทีใ่ ช้รา่ งกายมากกว่า 1 ส่วน
โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นการช่วยพัฒนา การคิดเชิงบริหาร
(Executive Function) ของเด็กอีกด้วย (Diamond, &; Lee,
2011) โดยประสิทธิภาพทางด้านสมองจะมีผลมากถ้าได้รบั
การเต้นแบบที่มีการใช้ระบบประสาทสัมผัสหลายๆ ส่วน
หรือใช้กล้ามเนื้อหลายๆ ส่วนที่มีความซับซ้อนพร้อมกัน
(Gallotta et al., 2012) เด็กช่วงอายุ 3 - 7 ขวบนับเป็น
ช่วงวัยส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของสมอง เพราะช่วงวัยนี้
ถือว่าเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ วัยแห่งการส�ำรวจซักถาม วัยแห่ง
การเลียนแบบ เด็กจะอยากเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตัว ไม่วา่ จะเป็นสิง่ แวดล้อมหรือบุคคล และทีส่ ำ� คัญเป็น
วัยที่สมองมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก มีการเพิ่มขึ้นของ
เส้นประสาท สมองเริม่ ท�ำหน้าทีท่ ซี่ บั ซ้อน ท�ำงานประสาน

ทางด้านร่างกาย การรับรู้ ความใส่ใจ ความจ�ำ ภาษา
การคิดเชิงเหตุผลและจินตนาการ ถ้าเด็กได้รับการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมในช่วงวัยนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้
เด็กสามารถพัฒนาความสามารถที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันถ้าเด็กไม่ได้รับการ
พัฒนาทักษะในช่วงวัยนี้ก็อาจจะท�ำให้เด็กกลายเป็นคนไม่รู้
จักโต หรือกลายเป็นลูกแหง่ในสายตาเพือ่ นๆ ได้ (ประณต
เค้าฉิม, 2549) ดังนั้นหากเด็กในช่วงวัยดังกล่าวได้รับการ
เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถทางสมอง ก็จะยิง่ ท�ำให้
การท�ำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจาก
ทฤษฎีจติ สังคมของอีรคิ สัน เด็กช่วงอายุ 3 - 6 ปี จะอยูใ่ น
ขัน้ ที่ 3 ของพัฒนาการ เป็นขัน้ ความคิดริเริม่ และความรูส้ กึ ผิด
ซึง่ เด็กจะมีกล้ามเนือ้ และประสาทสัมผัสดี เป็นช่วงวัยทีเ่ ด็ก
อยากเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ รอบๆ ตัว มีความคิดริเริม่ มีเป้าหมาย
และความพยายาม รวมถึงมีจนิ ตนาการสูง ดังนัน้ ในช่วงวัยนี้
เด็กจะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ได้ดี ถ้าเราใส่ขอ้ มูลหรือพฤติกรรมที่
ส่งเสริมทางด้านสมาธิเข้าไปก็จะท�ำให้เด็กสามารถเรียนรู้
และเก็บเกี่ยวข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
น�ำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2553)
จากการศึกษาพบว่ายังไม่พบงานวิจัยลักษณะนี้
ในประเทศไทย แต่พบในงานวิจัยต่างประเทศ งานวิจัย
จากประเทศต่างๆ ท�ำการทดสอบโดยใช้โปรแกรมการเต้น
แอโรบิกกับหลายๆ ช่วงวัย ทั้งวัยเด็กตอนปลาย วัยรุ่น
วัยผูใ้ หญ่ เด็กปกติและเด็กพิเศษซึง่ หลายๆ งานวิจยั ประสบ
ความส�ำเร็จ และได้รับการยอมรับ แต่ก็ยังไม่พบงานวิจัย
ชิ้นไหนที่ศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียนมาก่อน จึงท�ำให้เกิด
เป็นงานวิจยั เรือ่ งนีข้ นึ้ เพือ่ ต่อยอดและพัฒนาโปรแกรมให้มี
ความเหมาะสมกับเด็กก่อนวัยเรียน โดยโปรแกรมการเต้น
แอโรบิกที่ถูกใช้ในต่างประเทศ มีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาในช่วงวัยต่างๆ แต่โปรแกรมดังกล่าว
ไม่ได้ออกแบบมาให้มคี วามเหมาะสมกับกลุม่ เด็กก่อนวัยเรียน
ผู้วิจัยจึงน�ำโปรแกรมมาศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาให้มีความ
เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างส�ำหรับการวิจยั
จากเหตุและปัจจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเต้น
สามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ ความจ�ำ และสมาธิ
เพราะฉะนัน้ ถ้าน�ำกิจกรรมเกีย่ วกับการเต้นแอโรบิคให้กบั เด็ก
ได้เรียนรู้ นอกจากจะเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะการ
เคลือ่ นไหว การใช้กล้ามเนือ้ เสริมสร้างให้มรี ปู ร่างสมส่วนและ
สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาเรือ่ งสมาธิ อันจะ
เป็นส่วนส�ำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก
ในด้านสมาธิ ซึง่ จะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับการเรียนรูต้ อ่ ไป
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ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง เกิ ด แนวความคิ ด ในการศึ ก ษาผล
ของการฝึกโปรแกรมการเต้นแอโรบิกที่มีผลต่อสมาธิของ
เด็กก่อนวัยเรียน เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ครูอาจารย์ บุคลากร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน
รวมถึ ง นั ก กระตุ ้ น พั ฒ นาการที่ ต ้ อ งการเพิ่ ม ระดั บ สมาธิ
ให้กบั เด็กปฐมวัยด้วย

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
พัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกส�ำหรับการส่งเสริม
สมาธิในเด็กก่อนวัยเรียน
3. สมมติฐานงานวิจยั
เด็กก่อนวัยเรียนทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมการเต้นแอโรบิก
มีสมาธิดขี นึ้
4. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฏีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โปรแกรมการเต้นแอโรบิกทีช่ ว่ ยส่งเสริมสมาธิ ดังนี้
4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของอัลเบิร์ต แบน
ดูรา ได้แบ่งการเรียนรูอ้ อกเป็น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1. กระบวนการ
ใส่ใจ คือการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพต้องผ่านกระบวนการการ
รับรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพเช่นกัน คือถ้าเด็กไม่มสี มาธิจดจ่ออยูก่ บั
สิง่ ทีเ่ รียนหรือการใส่ใจในสิง่ ทีเ่ รียน เด็กก็จะไม่สามารถเรียน
รูข้ อ้ มูลเหล่านัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะตกหล่นหรือ
ผิดเพี้ยนไปจากข้อมูลที่ได้รับ เพราะฉะนั้น กระบวนการนี้
ถือว่าเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญมากๆ กระบวนการหนึ่ง 2.
กระบวนการจดจ�ำ เมือ่ ผ่านกระบวนการเรียนรูก้ ระบวนการ
แรก ข้อมูลเหล่านัน้ ก็จะถูกเก็บเข้าสูก่ ระบวนการจดจ�ำ ข้อมูล
เหล่านีจ้ ะถูกเก็บไว้เป็นข้อมูลในความทรงจ�ำของเด็ก เมือ่ เด็ก
ต้องการใช้ข้อมูลเหล่านี้เมื่อไรก็สามารถดึงมาใช้ได้ในเวลาที่
ต้องการ ประสิทธิภาพของข้อมูลเหล่านีจ้ ะดีมากเท่าไร ขึน้ อยู่
กับกระบวนการใส่ใจในขัน้ ตอนแรก 3. กระบวนการถอดแบบ
เมื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกเก็บเข้าสู่กระบวนการจดจ�ำ เด็กก็จะ
สามารถถอดแบบ หรือเลียนแบบสิง่ ทีเ่ ด็กๆ ได้เรียนรูไ้ ปตัง้ แต่
กระบวนการแรก และ 4. กระบวนการเสริมแรงและการจูงใจ
เชือ่ ว่าทุกพฤติกรรมทีเ่ ด็กได้รบั ไม่ใช่วา่ เด็กจะเลียบแบบและ
แสดงพฤติกรรมออกมาทั้งหมด มีองค์ประกอบอื่น คือการ
เสริมแรงและการจูงใจ เช่น ถ้าเด็กแสดงพฤติกรรมแบบนีแ้ ล้ว
ได้รางวัล โอกาสที่เด็กจะท�ำก็มีสูงมากขึ้น แต่ถ้าเด็กท�ำ
พฤติกรรมแบบนี้แล้วถูกลงโทษ โอกาสที่เด็กจะท�ำก็มีน้อย
(ประณต เค้าฉิม, 2549) ขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญและส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการอืน่ ๆ ก็คอื ขัน้ ตอนแรก

4.2 ระบบความจ�ำถูกแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน คือ
การลงรหัส (Encoding) การจัดเก็บ (Storage) การดึงมาใช้
(Retrieval) จะเห็นได้ว่าการจะเกิดเป็นกระบวนการจ�ำนั้น
ต้องผ่านขัน้ ตอนต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลทีส่ มบูรณ์
โดยเฉพาะขั้นตอนแรก เพราะขั้นตอนแรกเป็นการเรียนรู้
สิ่งใหม่ที่ตัวผู้ศึกษาเองอาจจะไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ หรือไม่เคย
ศึกษาเรื่องนี้มาก่อน การที่ผู้รับสารจะรับสารได้ดีและมี
คุณภาพ ผู้รับสารต้องอาศัยสมาธิในการเรียนรู้ การจดจ่อ
กับข้อมูล และให้ความส�ำคัญกับสิ่งที่เกิด การเรียนรู้ก็จะมี
คุณภาพ ข้อมูลที่ท�ำการลงรหัส ก็จะมีความสมบูรณ์ และ
ส่งผลต่อขัน้ ตอนอืน่ ๆ ต่อไป แต่ถา้ ผูร้ บั สารไม่มสี มาธิในการ
รับสาร ได้รบั ข้อมูลตกๆ หล่นๆ หรือมีอปุ สรรคในการสือ่ สาร
ก็อาจจะท�ำให้ข้อมูลที่ได้เกิดความผิดเพี้ยน หรืออาจจะไม่
สามารถปะติดปะต่อเป็นเรื่องเป็นราว ท�ำให้ข้อมูลไม่ได้รับ
การลงรหัส ไม่เกิดเป็นกระบวนการจ�ำ ข้อมูลเหล่านี้จะถูก
เก็บเข้าไปอยู่ในความทรงจ�ำระยะสั้น (Short - Term
Memory) โดยจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ แต่ถา้ ข้อมูล
นี้ได้รับการทบทวนซ�้ำหลายๆ ครั้ง ข้อมูลก็จะถูกโอนเข้าสู่
ความทรงจ�ำระยะยาว (Long - Term Memory) ผ่านเข้าสู่
กระบวนการจัดเก็บ (Storage) และสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้
เมือ่ ต้องการ (คัคนางค์ มณีศรี, 2556) แต่กระบวนการความ
จ�ำจะสมบูรณ์ได้ ก็ตอ้ งเกิดจากกระบวนการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
ความสามารถในการเรียนรูข้ องตัวผูเ้ รียนเอง ดังนัน้ ถ้าเด็ก
ได้รบั การพัฒนาระบบการเรียนรูแ้ ละความทรงจ�ำทีส่ มบูรณ์
เด็กก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพ (คัดนางค์
มณีศรี, 2556)
4.3 กระบวนการท�ำงานของสมาธิ แบ่งออกได้เป็น
3 ขัน้ ตอน คือ การรับข้อมูล (Encoding) การประมวลผล
(Central Processing) และการจั ด ระเบี ย บข้ อ มู ล
(Response Organization) จะเห็นได้ว่าการท�ำงานของ
สมาธิทั้ง 3 ขั้นตอนมีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อเนื่องกัน
โดยเริ่มจากการรับข้อมูล (Encoding) โดยกระบวนการนี้
ถือเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญและต้องใช้สมาธิมาก เพราะ
เป็นการเรียนรู้หรือท�ำความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดย
ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ของร่างกาย เช่น การมอง การได้ยนิ
การสัมผัส การดมกลิ่นและการรับรส ถ้ากระบวนการนี้มี
ประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง
และส่งต่อไปยังขัน้ การประมวลผล (Central Processing)
โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการน�ำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาว่า
เป็นข้อมูลประเภทใดและส่งต่อไปยังกระบวนการสุดท้าย คือ
ขัน้ การจัดระเบียบ (Response Organization) เป็นการน�ำ
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ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาจัดระเบียบเข้าสูก่ ระบวนการจ�ำ เพือ่ เก็บเป็น
คลังข้อมูลของสมองต่อไป ประสิทธิภาพของกระบวนการจ�ำ
จะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระบวนการท�ำงานที่สมบูรณ์แบบ
ของทั้ง 3 ขั้นตอน และตัวแปรที่ส�ำคัญและมีอิทธิพลกับ
กระบวนการนี้มากที่สุดก็คือสมาธิ (Lyon &; Krasnegor,
2005) ตาม The Cognitive Energetic Model

5. ระเบียบวิธวี จิ ยั
การทดลองครัง้ นีด้ ำ� เนินการทดลองกับเด็กอายุ 5 ปี
ที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการฝึกโปรแกรม
การเต้นร�ำในรูปแบบแอโรบิกที่มีผลต่อสมาธิของเด็ก โดย
กิจกรรมจะมีความต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 20 นาที โดยเริม่ ท�ำแบบทดสอบ Trail
Making Test ชนิด A ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมแล้วบันทึก
คะแนน ทัง้ 7 คน โดยสอนตามรูปแบบทีผ่ วู้ จิ ยั ได้เตรียมไว้
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมครบ 4 สัปดาห์ น�ำแบบทดสอบ
สมาธิ Trail Making Test ชนิด A ซึง่ เป็นชุดเดียวกันกับแบบ
ทดสอบก่อนเข้าร่วมโปรแกรม มาวัดซ�ำ้ อีกครัง้

กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็นเด็กอายุ 5 ปี ที่
ก�ำลังศึกษาอยูใ่ นเขตปริมณฑลของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 7 คน ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง
ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกขึ้นมา
ให้มคี วามเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กอายุ 5 ปี ทัง้ ท่าทาง
การเต้น การใช้กล้ามเนื้อ รวมถึงจังหวะของเพลงที่มีความ
เหมาะสม ทัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการทดลองฝึกกับเด็กกลุม่ อายุเดียวกัน
เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล มาปรั บ ให้ เ หมาะสมและแบบทดสอบการ
วัดสมาธิ Trail Making Test Type A ซึง่ เป็นแบบทดสอบ
ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ได้มาตรฐานและถูกน�ำไปใช้อย่าง
แพร่หลาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank test ในการเปรียบ
เวลาที่ ใช้ ใ นการท� ำ แบบทดสอบด้ า นสมาธิ ร ะหว่ า งก่ อ น
และหลังการทดลอง

ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนการเต้นแอโรบิก
ล�ำดับขัน้

เวลา/นาที

1. ขัน้ อบอุน่ ร่างกาย
5
				
				
				
				
2. ขัน้ แอโรบิก
10
				
				
				
				
3. ขัน้ คลายอุน่
5
				
				
				
				
				

ท่าทาง
เน้นการยืดกล้ามเนือ้ ทุกส่วนของร่างกายตัง้ แต่กล้ามเนือ้ คอ เช่น การก้มเงย
หันขวาซ้ายของศีรษะ กล้ามเนือ้ ไหล่ ยกไหล่ขนึ้ ลงตามจังหวะเพลงยืดข้างล�ำตัว
ยกมือขึน้ ฟ้าแล้วบิดไปฝัง่ ตรงข้ามกับแขนและยืดกล้ามเนือ้ ขา เช่น การก้ม
แตะพืน้ ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้รา่ งกายเกิดความยืดหยุน่
ลดโอกาสเสีย่ งในการบาดเจ็บเมือ่ เข้าสูก่ ระบวนการเต้นแอโรบิก
ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นขัน้ ตอนของการเต้นแอโรบิก จะเน้นการใช้ทา่ พืน้ ฐานอย่างง่ายๆ
เป็นการออกก�ำลังกายทีใ่ ช้ความต่อเนือ่ งไม่มกี ารหยุดพัก เพือ่ กระตุน้ การท�ำงาน
ของหัวใจ การสูบฉีดของเลือด รวมถึงการรับออกซิเจน ท่าทางทีใ่ ช้ในการ
ออกก�ำลังกาย เช่น การย่อยืด วิง่ กระโดด ก้าวชิด ก้าวแตะ ใช้วธิ กี ารเปลีย่ น
ทิศทางไปเรือ่ ยๆ หรือเพิม่ ท่าทางมือเข้ามาเป็นส่วนประกอบ
หลังจากกระบวนการแอโรบิก ระดับการเต้นของหัวใจจะมีความถีแ่ ละเร็ว
มากกว่าปกติ การ Cool Down เป็นการลดระดับการเต้นลงมาให้เป็นปกติ
โดยใช้ลกั ษณะท่าทางทีเ่ ป็นการยืด เพือ่ เตรียมความพร้อมในการหยุด เพราะ
บางครัง้ การหยุดเต้นกะทะหันอาจท�ำให้เกิดอาการหน้ามืดได้ ลักษณะท่าทาง
เช่น การเหวีย่ งแขนพร้อมกับหายใจลึกๆ ยืดแขนขึน้ ข้างบนเอนตัวไปข้างๆ
เพือ่ ให้รา่ งกายกลับสูส่ ภาวะปกติ
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ตารางที่ 2 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1
		
		
		
2-3
		
4
		
		
		
		

กิจกรรม

เนือ้ หา

ท�ำแบบทดสอบ
Trail Making Test
สอนท่าเต้นแอโรบิก
และเริม่ โปรแกรม
โปรแกรมการเต้น
แอโรบิก
เข้าร่วมโปรแกรม
แอโรบิกครัง้ สุดท้าย
และวัดผลโดยใช้
แบบทดสอบ
Trail Making Test

เด็กท�ำแบบทดสอบ Trail Making Test ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมเพือ่
ตรวจสอบระดับสมาธิทเี่ ด็กมีอยูแ่ ล้ว สอนท่าเต้นแอโรบิกทีจ่ ะต้องเต้นเวลา
เข้าร่วมโปรแกรม เพือ่ ให้เด็กเข้าใจการเคลือ่ นไหวและการใช้กล้ามเนือ้ ทีถ่ กู ต้อง
น�ำท่าเต้นต่างๆ ทีส่ อนมารวมกันเพือ่ ฝึกการสังเกต การเลียนแบบ
และความรวดเร็วในการเปลีย่ นท่าทางต่างๆ
เมือ่ เสร็จจากโปรแกรมให้เด็กนัง่ พักจนระดับความเหนือ่ ยกลับมาเกือบเป็นปกติ
และวัดผลโดยใช้ Trail Making Test ทันที

6. ผลการวิจยั
โปรแกรมการเต้นแอโรบิกเพือ่ พัฒนาสมาธิเด็กก่อน
วัยเรียน เป็นโปรแกรมทีม่ จี ดุ ประสงค์ในการเสริมสร้างสมาธิ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จากสถิติ ผลจากการทดลอง พบ
ว่า ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการเต้นแอโรบิก กลุม่ ตัวอย่าง
ใช้เวลาในการท�ำแบบทดสอบสมาธิโดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 1.05

นาที ( = 1.05, S.D. = .36) และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ กลุม่ ทดลองสามารถท�ำแบบทดสอบได้
เร็วขึน้ โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ .86 นาที ( = .86, S.D. = .33)
จากผลการทดลองพบว่าโปรแกรมการเต้นแอโรบิกเพือ่ พัฒนา
สมาธิเด็กก่อนวัยเรียน สามารถช่วยเพิม่ และพัฒนาสมาธิของ
เด็กก่อนวัยเรียนได้

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสมาธิกอ่ นและหลังเข้าโปรแกรมของกลุม่ เด็กก่อนวัยเรียน
โดยใช้สถิติ Wilcoxon Sign - Rank test
กลุม่ ตัวอย่าง
ก่อนและหลังการทดลอง
จากผลการวิเคราะห์ตาราง 9 พบว่า กลุม่ เด็กก่อน
วัยเรียนมีสมาธิเพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าโปรแกรมการเต้น
แอโรบิกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 จากผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่าการเต้นแอโรบิกสามารถช่วยเพิม่ สมาธิได้

7. อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกทีช่ ว่ ยพัฒนา
สมาธิเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็กในช่วงอายุ 5 ปี พบว่า จากผลการทดลองพบว่าโปรแกรม
การเต้นแอโรบิกเป็นรูปแบบของการออกก�ำลังกายทีม่ คี วาม
เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย และยังสามารถปรับเปลีย่ นวิธกี าร
ออกแบบท่ า ทางให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ พั ฒ นาการของ

n
7

Z
- 2.201

P
0.028

แต่ละช่วงวัยได้ รวมถึงแนวเพลงก็สามารถปรับเปลี่ยน
ให้มีความทันสมัยเข้ากับยุคสมัย หรือเข้ากับวัฒนธรรมของ
แต่ละพืน้ ทีไ่ ด้ โดยเราสามารถก�ำหนดจังหวะเร็ว หรือช้า เพือ่
ให้เข้ากับระดับการเต้นของหัวใจของกลุ่มตัวอย่าง และ
เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนของการเต้นแอโรบิก (สุขพัชรา
ซิ้มเจริญ, 2546) สาเหตุที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจาก
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและออกแบบโปรแกรมทีม่ คี วามเหมาะสมกับ
ช่วงวัยเด็ก เลือกใช้เพลงทีม่ คี วามเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก
เป็นเพลงง่ายๆ ที่เด็กสามารถร้องตามได้ เพื่อให้เด็กรู้สึก
สนุกสนานและมีความสุขกับการเต้น จังหวะดนตรีมีความ
น่าสนใจ และมีเสียงต่างสอดแทรกอยูใ่ นเพลง เช่น เสียงร้อง
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ของสัตว์ชนิดต่างๆ เสียงลม เสียงควบม้าฯลฯ และเลือกใช้
เพลงที่มีความเหมาะสมกับระดับการเต้นของหัวใจของ
เด็กอายุ 5 ปี โดยควบคุมระดับการเต้นของหัวใจให้อยู่ที่
60 - 80% รักษาระดับการเต้นของหัวใจเพื่อให้เกิดการ
กระตุ้นการท�ำงานของสมองในส่วนของการเรียนรู้และ
ความจ�ำ และตลอดระยะเวลาในการเข้าโปรแกรม โดย
ผู้วิจัยได้มีการศึกษาและสอบถามว่าเด็กในช่วงก่อนวัยเรียน
ในปั จ จุ บั น ฟั ง เพลงแบบไหน รวมถึ ง ได้ ล องน� ำ เพลงที่ มี
จังหวะต่างๆ มาลองกับกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมทีเ่ ข้ากับความสามารถของเด็กมากทีส่ ดุ ตลอด
การวิจัยผู้วิจัยได้ควบคุมและน�ำพากลุ่มตัวอย่างให้ตั้งใจท�ำ
กิจกรรมตัง้ แต่ตน้ จนจบในทุกๆ ครัง้ รวมถึงมีการสอนท่าทาง
การเต้นต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมจริง เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจรูปแบบการใช้กล้ามเนื้อในท่าทางต่างๆ เพื่อ
ให้ส่งผลดีต่อร่างกายและระบบการท�ำงานของสมอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีบ่ ง่ บอกว่า การเต้นแอโรบิกนอกจาก
จะช่วยพัฒนากล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ ของร่างกายแล้ว การเต้น
แอโรบิกยังส่งผลดีต่อการท�ำงานของสมองในส่วนของการ
เรียนรู้และความจ�ำ โดยผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อิลลินอยด์ พบว่า การเต้นแอโรบิกจะเป็นการกระตุ้นการ
สู บ ฉี ด โลหิ ต และกระตุ ้ น ระบบการหายใจหรื อ การรั บ
ออกซิเจนในระดับทีม่ ากกว่าปกติ เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การ
กระตุ้นในระดับที่ต่อเนื่องและมีความเหมาะสมกับระดับ
การเต้นของหัวใจ ก็จะส่งผลไปเกิดการพัฒนาทีเ่ ซลล์ประสาท
ในสมองส่วนหน้าที่ท�ำหน้าที่ควบคุมในส่วนของการเรียนรู้
และความจ�ำ กระตุ้นการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทท�ำให้
ความสามารถในการเรียนรู้และความจ�ำดีขึ้น (Bergland,
2014) ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยที่พบว่า โปรแกรมการเต้น
แอโรบิกเพื่อพัฒนาสมาธิ สามารถช่วยเพิ่มสมาธิให้กับเด็ก
ก่อนวัยเรียนได้ จากผลการวิจัยเป็นการยืนยันว่าโปรแกรม
การเต้นแอโรบิกสามารถน�ำไปช่วยเพิม่ สมาธิให้กบั เด็กทัว่ ไป
หรือเด็กทีม่ สี มาธิตำ�่ ได้
และเมือ่ เปรียบเทียบผลการทดลองของกลุม่ ตัวอย่าง
ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการเต้นแอโรบิก พบว่า ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
สมาธิกอ่ นการเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 1.05 นาที และค่า
เฉลีย่ หลังการเข้าร่วมโปรแกรม 4 สัปดาห์ เท่ากับ 0.86 นาที
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของก่ อ นและหลั ง การเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรม จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถท�ำเวลาในการท�ำ
แบบวัดสมาธิ Trail Making Test Type A ได้เร็วขึน้ สะท้อน
ว่ากลุ่มตัวอย่างมีสมาธิดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการ

เต้นแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมาธิสามารถช่วยเพิ่มสมาธิให้แก่
เด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศ
เป็นการทดสอบในเด็ก โดยท�ำการทดสอบอาทิตย์ละครั้ง
ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง เป็นเวลา 3 อาทิตย์ ให้เด็กได้ออกก�ำลังกาย
ก่อน 20 นาที ก่อนจะน�ำไปท�ำภารกิจในด้านอืน่ ๆ เช่น การ
อ่าน การคิดค�ำนวณ การสะกดค�ำ ผลปรากฏว่าเด็กมีความ
สามารถทางด้าน คิดค�ำนวณ และการอ่านสูงขึน้ กว่าตอนแรก
และการทดลองนี้ยังได้ผลทั้งเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น และ
เด็กปกติ (Pontifex, 2013) และงานวิจัยของ ดร.รูเนอร์
และคณะ พบว่า เด็กที่เต้นแอโรบิค 2.4 ครั้ง/สัปดาห์ มี
แนวโน้มทีจ่ ะผ่านการทดสอบทางคณิตศาสตร์ และ 2.2 ครัง้ /
สัปดาห์ มีแนวโน้มทีจ่ ะผ่านการทดสอบด้านการอ่านมากกว่า
เด็กทีไ่ ม่เต้นแอโรบิค (Bergland, 2013) รวมถึงงานวิจยั ของ
Chen, A. G. et al., (2014) ที่ท�ำการทดลองกับเด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 5 จ�ำนวน 98 คน ใน 4 ห้องเรียน
โดยแบ่งเป็นกลุม่ ควบคุม 39 คน และกลุม่ ทดลอง 44 คน
โดยให้กลุ่มควบคุมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย
30 นาที กลุม่ ทดลองออกก�ำลังกาย 30 นาที โดยให้มคี วาม
เหนื่อยปานกลาง และท�ำการทดสอบ ผลปรากฎว่ากลุ่ม
ทดลองพัฒนาขึ้นมาก และยังพบว่าเด็กนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 พัฒนาได้ดกี ว่าเด็กชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 จาก
ผลการทดลองของต่างประเทศจะเห็นได้วา่ เมือ่ เด็กมีสมาธิ
ดีขึ้น ระบบการเรียนรู้และความจ�ำดีขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อ
การเรียนต่างๆ ในชีวติ ประจ�ำวันของเด็ก ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบ
ของการเรียนทางด้านวิชาการหรือการศึกษาในโรงเรียน
รวมถึงการท�ำกิจกรรมต่างที่ต้องอาศัยองค์ประกอบของ
การเรียนรูแ้ ละความจ�ำก็จะพัฒนาขึน้ ด้วย

8. ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมแอโรบิกเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมาธิ
ระบบประสาทสัมผัส รวมถึง ท�ำให้ร่างกายแข็ง แรงเมื่อ
ได้รบั การเข้าโปรแกรมอย่างต่อเนือ่ ง จากประโยชน์ทกี่ ล่าวมา
ข้างต้นกิจกรรมดังกล่าว น่าจะส่งผลดีสำ� หรับเด็กๆ ทุกช่วงวัย
เพราะฉะนัน้ การสอดแทรกโปรแกรมการเต้นแอโรบิกเข้าไป
ยังโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ระบบการเรียนรู้และส่งผลดีต่อตัวเด็กทุกๆ คน รวมถึง
สามารถต่อยอดการท�ำวิจัยครั้งต่อไปโดยการเปลี่ยนกลุ่ม
ตัวอย่างและพัฒนาโปรแกรมให้มคี วามเหมาะสมกับหลายๆ
ช่วงวัย รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้น
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ
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