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--------------------------------บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์วีดิทศั น์การเรี ยนการสอนยิมนาสติกสาหรับกี ฬาเชียร์ ลีดดิ้งเด็กเล็ก
และเปรี ยบเที ยบระหว่างเด็กที่ใช้วีดิทศั น์ที่สร้างขึ้นในการเรี ยนการสอนกับเด็กที่ เรี ยนแบบปกติ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร วีดิทศั น์การเรี ยนการสอนยิมนาสติกของต่างประเทศ การสัมภาษณ์เชิ งลึกผูเ้ ชี่ยวชาญและผูเ้ กี่ยวข้องกับ
กีฬายิมนาสติกและเชียร์ลีดดิ้ง และบุคลากรที่มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็ก จากนั้นนาข้อมูลมาผลิตวีดิทศั น์ ทดลอง
ใช้กบั เด็กเล็ก และประเมินผลการทดสอบ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ในประเด็นที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ผลการศึกษาพบว่า การเรี ยนการสอนยิมนาสติกสาหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเด็กเล็ก 3 - 6 ปี ควรมีเนื้อหาการสอน
พื้นฐานของร่ างกาย ความยืดหยุน่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ และกระดูก การเคลื่อนไหวรู ปแบบต่างๆ วิธีการสอน
เน้นฝึ กระเบี ยบวินยั สนุ กสนาน และรักการออกกาลังกาย การเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติ ให้เด็กมีส่วนร่ วม ใช้เพลงดึงดูด
ความสนใจ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย อธิบายชัดเจน อุปกรณ์มีสีสันประกอบด้วย เบาะและพื้นป้ องกันการกระแทก ชุดสวม
ใส่สบายและยืดหยุน่ สร้างบรรยากาศให้เด็กรู ้สึกสบายใจ ปลอดภัย ผ่อนคลาย จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลมาสร้างสรรค์
วีดิทศั น์เพื่อนาไปเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนยิมนาสติกเด็กเล็ก จานวน 8 เทป ความยาวเทปละ 1 นาที ได้แก่ ท่าแยกขา
ด้านข้าง ท่าแยกขาหน้าหลัง ท่าม้วนหน้า ท่าม้วนหลัง ท่ากระโดดแยกขาแตะปลายเท้า ท่าตีลงั กาล้อเกวียนท่า ท่าตีลงั
เดินข้ามไปด้านหน้าและท่าตีลงั เดินข้ามไปด้านหลัง ในการสร้างสรรค์วดี ิทศั น์ จะมีข้ นั การวางแผนเตรี ยมการผลิต คือ
การคัดเลือกท่ามาตรฐานในยิมนาสติกและเหมาะสาหรับเด็กเล็ก จากนั้นนามาเขียนบท ขั้นตอนต่อไปคือขั้นของการ
ผลิต เป็ นขั้นลงมือการถ่ายทา โดยมีการสร้างบรรยากาศในการถ่ายทา ให้เด็กรู ้สึกผ่อนคลาย และขั้นหลังการผลิต คือ
ขั้นตอนของการตัดต่อ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรม Sony Vegus Pro 11 เป็ นขั้นตอนการนาภาพและเสี ยงมารวมกัน จากนั้น
ผูว้ จิ ยั ได้นาสื่ อวีดิทศั น์ ที่สร้างสรรค์ไปทดสอบใช้จริ งและประเมินผล พบว่า การสอนแบบปกติไม่มีวดี ิทศั น์ มีขอ้ เสี ย
คือผูฝ้ ึ กสอนและเด็กที่ทาการสาธิตต้องปฏิบตั ิหลายรอบ แต่การสอนแบบใช้วดี ิทศั น์ในการเรี ยน มีขอ้ ดีคือ หลังจากที่
เด็กได้เต้นอย่างอิสระก่อนเรี ยนจะเกิดความสนุก และสนใจการชมวีดิทศั น์ เมื่อชมเสร็ จสามารถเข้าใจและปฏิบตั ิได้
ลดความเหนื่ อยล้าของผูส้ อนและเด็กที่ ทาการสาธิ ตได้ ด้านการประเมินผลการทดสอบของผูส้ อน จากการทดสอบ
ท้ายชัว่ โมงเรี ยนทันที พบว่า เด็กกลุ่มที่ใช้สื่อวีดิทศั น์ในการเรี ยนสามารถปฏิ บตั ิตามได้มากกว่าเด็กกลุ่มที่ เรี ยนแบบ
ปกติไม่ได้ดูวีดีทศั น์ในทุกท่า และการทดสอบครั้งสุ ดท้ายหลังจากเด็กได้ฝึกซ้อมผ่านไป 1 สัปดาห์ พบว่า เด็กกลุ่มที่
เรี ยนแบบปกติไม่ได้ดูสื่อวีดิทศั น์และเด็กกลุ่มที่ใช้สื่อวีดิทศั น์ในการเรี ยน สามารถปฏิ บตั ิท่ายิมนาสติกได้จานวนที่
มากขึ้นเช่นกัน
คาสาคัญ: สื่ อวีดิทศั น์, การเรี ยนการสอนยิมนาสติก, กีฬาเชียร์ลีดดิ้งเด็กเล็ก
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ABSTRACT
This research aims to creation of gymnastics learning media video for kids cheerleading sport and
compare between the young children using video created for teaching and children with normal learning. Collect
data from videos of gymnastic teaching abroad. In-depth interviews of experts and people involved with gymnastics
and cheerleader and experienced personnel to teach young children then bring the data to produce video to test with
young children and evaluate test result by using descriptive analysis with the issues defined in the objectives.
The study found that the teaching of gymnastics for young children cheerleader aged 3-6 years, should
have the basic body of flexibility, strength muscle and bone. The movement patterns of the various teaching
focused on practicing discipline, fun and love to exercise, the natural learning, the participation of children using
the song to attracted attention, used easy-to-understand languages, clear explanation. The equipment consisted of a
colorful cushion and protection floor, wore comfort and flexibility cloths, created an environment for the children to
feel comfortable, relaxed, safe, then researchers brought data to create video in order to use as gymnastic teaching
young children for 8 tapes, length 1 minute each, included a leg side curl, front and back legs curl, front roll, back
roll, jump split legs tapping foot, cartwheel somersault, cartwheel crossed the front and crossed the back. In
creating video, it had to plan production process as the standard posture selection in gymnastics and suit for young
children then bring it to write and the next step is the step of producing as shooting by creating the atmosphere of
relaxing and step after the production is the process of editing. Researchers used a Sony Vegus Pro 11 to combine
picture and sound then the research brought video media that created to the real test and assessment, found that the
normal teaching education without video, the disadvantage was the trainer and the demonstration children required
several rounds but teaching using video in the classroom had the advantage of the children as after freedom dance
of children before class, children will be enjoyed and interested in watching the video. When finished watching,
children could understand and practice. It could reduce fatigue of teacher and the demonstration children. The
evaluation of teachers from the test at the end of class hour immediately found that children who used the video to
learn can follow more than the students that didn’t see the video in all posture and the final test after the children
practiced over one week found that children who learned normal and didn’t watch videos, and children that used the
video in class can follow Gymnastics posture much as well.
Keywords: media video, gymnastics learning, kids cheerleading sport
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1.บทนา
การฝึ กยิมนาสติ กมี ประโยชน์รอบด้าน อาจมี ขอ้ เสี ยเรื่ องความเสี่ ยงสู งจากการบาดเจ็บของร่ างกาย และ
ในเรื่ องจิตใจ เนื่ องจากเป็ นกีฬาที่สร้างความกดดันกับผูฝ้ ึ กซ้อม ผูป้ กครองควรที่จะให้ยิมนาสติกเป็ นเพียงงานอดิเรก
ของเด็กและส่ งเสริ มให้เด็กมีกิจกรรมอื่นๆ ร่ วมด้วย ควรให้ยิมนาสติกเป็ นกิจกรรมเริ่ มต้นเพื่อสร้างทักษะและเตรี ยม
ความพร้อมในด้านร่ างกายเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมอื่น เช่น ฝึ กยิมนาสติกเพื่อใช้ในกีฬาเชียร์ ลีดดิ้ง เนื่ องจาก
เชียร์ลีดดิ้งเป็ นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีแสดงออกผ่านรู ปแบบการเต้น นอกจากนี้ ยงั มีเสี ยงเพลงที่ช่วยส่ งเสริ มให้เด็ก
เกิ ดความผ่อนคลาย และยังได้ทากิ จกรรมร่ วมกับกลุ่มทาให้เด็กเกิ ดความสามัคคี และการปรับตัวเข้ากับสังคมได้
(ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์, 2559, น. 21)
กีฬาเชียร์ลีดลิ้งผูเ้ ล่นจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาทักษะความสามารถ (ปภังกร พิชญะธนกร, 2558, น.32) เนื่องจาก
เป็ นกี ฬาที่ เล่นเป็ นที ม ทุกคนต้องช่วยกันฝึ ก ช่วยกันพัฒนาทักษะร่ วมกัน ทาให้เกิดความสามัคคีในที ม การอยูร่ ่ วม
สังคมกับคนหมู่มาก สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดี ต้องใช้ความแม่นยาในด้านร่ างกายและจิตใจ นอกจากนี้
ผูร้ ับชมการแสดงเชียร์ลีดดิ้งจะเกิดความสนุกสนาน หวาดเสี ยวและตื่นเต้นตลอดเวลาการชมการแสดงอีกด้วย เพราะมี
การตะโกนเชียร์ รับส่ งระหว่างนักกี ฬาและผูช้ ม การแสดงออกทางสี หน้าของนักกี ฬาที่ ชดั เจน มีการต่อตัว การโยน
ตัวกลางอากาศ ทาให้ผชู ้ มเกิดความตั้งใจรับชมการแสดงอย่างไม่ละสายตา ความสาคัญของกีฬาชนิดนี้ คือการสื่ อสาร
เพราะหากการเชียร์ ไม่สามารถทาให้ผชู ้ มเข้าใจ และตะโกนเชียร์พร้อมไปกับเราได้ แสดงว่า การเชียร์ น้ นั ไม่ประสบ
ความสาเร็ จ ในประเทศไทยมีเวทีที่จดั การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระดับอนุบาลและประถมศึกษาเกิดขึ้นมาหลายปี และ
จัดแข่งขันต่อมาจนถึงปั จจุบนั โรงเรี ยนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าวก็ได้ส่งนักกีฬารุ่ นอนุบาลเข้าร่ วมการแข่งเชียร์ ลีดดิ้ง
ในรุ่ น อนุ บ าลมี อ งค์ป ระกอบการแสดงที่ คล้ายกับ ที มในระดับ เยาวชน มี ก ารต่อตัวที่ ไม่ สูงมากอยู่ในระดับความ
ปลอดภัย มีความน่ารักสดใสสมวัย เป็ นเสน่ห์และสี สัน ได้รับความความสนใจจากผูช้ มเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ น
กิจกรรมที่ค่อนข้างแปลกใหม่สาหรับเด็กอนุบาลและหาชมได้ยากในประเทศไทย โรงเรี ยนอนุบาลหลายสถาบันเริ่ มมี
การนามาเป็ นกิจกรรมพิเศษในโรงเรี ยน การแข่งขันสาหรับเด็กเล็กมีหลายรู ปแบบที่เปิ ดโอกาสให้แสดงความสามารถ
ผ่านการแสดงออกในรู ปแบบของทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ พบเห็นได้ตาม
รายกายโทรทัศน์ ห้างสรรพสิ นค้า สถานศึ กษาที่ จดั กิ จกรรมการแข่งขันเหล่านี้ ข้ ึน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เด็กเล็กมี
ความกล้าแสดงออกมากขึ้น
ปั จจุบนั จาเป็ นที่ ตอ้ งใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการเรี ยนการสอน เครื่ องมือเหล่านี้ ช่วยสร้างสี สัน ดึงดูดใจ
เปิ ดโลกการเรี ยนรู ้ กว้างไกลต่ อผูเ้ รี ยนมากยิ่งขึ้ น ส่ งผลโดยตรงถึ งตัวผูเ้ รี ยนเอง ท าให้ผูเ้ รี ยนมี การเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรม เปลี่ยนแปลงวิธีการเรี ยนรู ้ ทาให้มีความอยากรู ้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่ งที่เห็นอยูน่ ้ นั ถือเป็ นสิ่ งที่แปลก
ใหม่และแปลกตาสาหรับเด็ก สื่ อการเรี ยนการสอนสมัยใหม่น้ นั เป็ นสื่ อที่มีการนานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสนใจอยากที่จะเรี ยนมากขึ้น เช่น สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น การเลือกสื่ อการเรี ยนการสอน
เพื่อนามาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่
ในบรรดาสื่ อการสอนที่ ได้นาไปใช้เป็ นเครื่ องช่วยการเรี ยนการสอนนั้น สื่ อวีดิทศั น์เป็ นสื่ อหนึ่ งที่ เข้ามามี
บทบาท และอิ ท ธิ พ ลต่ อ การศึ ก ษาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะคุ ณ สมบัติ ข องสื่ อ วีดิ ทัศ น์ เอื้ อ อ านวยให้ เกิ ด ประโยชน์ ใ น
การศึ กษาหลายประการ (นภาภรณ์ อัจฉริ ยะกุล และพิ ไ ลพรรณ ปุ กหุ ต , 2552: 59) สื่ อ การสอนช่ วยส่ งเสริ ม ให้
นักเรี ยนได้ทากิจกรรมหลายๆ รู ปแบบ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การสาธิต ช่วยให้ครู ผสู ้ อนได้สอนตรงตาม
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จุดมุ่งหมายการเรี ยนการสอน ช่ วยในการขยายเนื้ อหาที่ เรี ยนทาให้การสอนง่ายขึ้ น และประหยัดเวลาในการสอน
นักเรี ยนจะได้มีเวลาในการทากิจกรรมการเรี ยนมากขึ้น
จากประสบการณ์ ต รงการเป็ นนัก กี ฬ าเชี ยร์ ลี ด ดิ้ งที ม มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต และผูฝ้ ึ กสอนเชี ย ร์ ลี ด ดิ้ งและ
ยิมนาสติกเด็กเล็กของผูว้ ิจยั พบว่า เด็กในสมัยปั จจุบนั หรื อเด็กสมัยใหม่มีสมาธิ ที่ส้ ันลงมากขึ้น มีความตั้งใจและมี
ความอดทนต่า อาจเป็ นเพราะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ของเด็ กสมัยใหม่ ที่มีการจดจ้องเป็ นเวลานาน ผูป้ กครองควร
ตระหนักและให้ความสาคัญต่อวิธีการเลี้ยงดูเด็กเล็กในยุคดิจิทลั นี้ ควรหากิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์อื่นๆให้เด็ก
ได้พฒั นาเรี ยนรู ้ ไม่ควรหมกมุ่นอยูใ่ นสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เช่น การฝึ กกีฬา การเล่นดนตรี แต่ท้ งั นี้ควรทากิจกรรมเหล่านี้ตาม
ความสมัครใจและความชอบของเด็ก การฝึ กยิมนาสติกเป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่มีขอ้ ดีในเรื่ องของการพัฒนาการร่ างกายที่
สวยงาม สามารถยืดกล้ามเนื้ อและยืด กระดู กได้ ท าให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด พัฒ นาการทางด้านความคิ ด ไหวพริ บ ปฏิ ภ าณ
และมีสมาธิ ที่ดี ผูท้ ี่ฝึกยิมนาสติกสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมอื่นได้ดี หรื อจะนาไประยุกต์ใช้ในกีฬา
เชียร์ลีดดิ้งได้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจยั และสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์เพื่อการเรี ยนการสอนยิมนาสติกสาหรับ
กีฬาเชียร์ลีดดิ้งเด็กเล็ก
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อสร้างสรรค์วดี ิทศั น์เพื่อการเรี ยนการสอนยิมนาสติกสาหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเด็กเล็ก 3 - 6 ปี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างเด็กที่ใช้วดี ิทศั น์ในการเรี ยนการสอนยิมนาสติกสาหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเด็กเล็กกับ
เด็กที่เรี ยนแบบปกติไม่ได้ใช้วดี ิทศั น์
3. การดาเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเด็กเล็ก อายุ 3 - 6 ปี ของโรงเรี ยนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว
จานวน 10 คน
เครื่ องมือที่ในการวิจยั ได้แก่
1) ข้อ มูล ประเภทเอกสารการฝึ กสอนยิม นาสติ ก ประเภทการแข่งขัน วิธีก ารฝึ กซ้อม เอกสารจากตารา
บทความ และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ข้อมู ล ประเภทบุ คคล การสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูช้ านาญการทางด้านยิม นาสติ ก ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ผูช้ านาญการด้านกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเด็กเล็ก และบุคลากรโรงเรี ยนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว
3) สื่ อการเรี ยนการสอนยิมนาสติกจากต่างประเทศ โดยการถอดองค์ประกอบของสื่ อวีดีทศั น์การเรี ยนการ
สอนยิมนาสติกขั้นพื้นฐานจากต่างประเทศ
ขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินงาน ได้แก่
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งตามกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ดังนี้
1.1) ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูช้ านาญการทางด้านทักษะยิมนาสติกในประเทศไทย และเป็ นผูท้ ี่ได้รับการยอมรับ
จากแวดวงยิ ม นาสติ ก ทั้ง จากการแข่ ง ขัน ในประเทศและนานาชาติ จ านวน 2 คน โดยมี ป ระเด็ น ค าถามคื อ
องค์ประกอบสาคัญในการเรี ยนยิมนาสติก การเตรี ยมแผนและการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับยิมนาสติก ทักษะยิมนาสติกที่จาเป็ น
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สาหรับการเล่นกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเด็กเล็ก ท่ายิมนาสติกพื้นฐานสาหรับเด็กเล็ก การประยุกต์ยิมนาสติกเข้ากับเชียร์ ลีดดิ้ง
การออกแบบการสอนยิมนาสติก การฝึ กซ้อมและการพัฒนายิมนาสติกและทีมเชียร์ลีดดิ้งเด็กเล็ก
1.2) บุคลากรที่มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็ก ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน คุณครู ผสู ้ อน จานวน 3 คน โดยมี
ประเด็นคาถาม คือ กิจกรรมในห้องเรี ยนสาหรับเด็กเล็ก กิจกรรมพิเศษสาหรับเด็กเล็ก และความต้องการการเรี ยนรู ้
เรื่ องยิมนาสติก
2) การศึ กษาวีดิทัศน์การเรี ยนการสอนยิมนาสติ กจากต่างประเทศจานวน 7 เทป โดยมีความยาวเทปละ
ไม่เกิน 2 นาที ดูถึงรู ปแบบวิธีการสอนและเนื้อหาการสอน บรรยากาศ สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กที่ เหมาะสมกับ
เด็กเล็ก
3) การสร้างสรรค์วีดิทศั น์เพื่อนาไปเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนยิมนาสติกจานวน 8 เทป ความยาวประมาณ
เทปละ 1 นาที โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างสรรค์ ดังนี้
3.1) ขั้น การวางแผนเตรี ยมการผลิ ต (Pre - Production) ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ สื่ อที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การสอน
ยิมนาสติกเด็กเล็ก เพื่อทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อวีดีทศั น์สาหรับการสอนยิมนาสติกเด็ก
เล็ก ประกอบกับการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงไปสู่ ข้ นั การเขียนบท การวางโครงเรื่ องที่ได้ศึกษาจาก
วีดิทศั น์การสอนของต่างประเทศ กาหนดประเด็นที่นาเสนอและวิธีการสอน เช่น ม้วนหน้า หกสู ง กระโดด เป็ นต้น
เรี ยงลาดับขั้นตอนการนาเสนอ กาหนดมุมกล้อง ขนาดภาพ แสง สี และรายละเอียดอื่นๆ จากนั้นเป็ นการเตรี ยมการ
ผลิ ต โดยต้องทาการสารวจสถานที่ ถ่ายทา รวมทั้งนัดหมายบุ คลากรในการถ่ายทา โดยจะมีการซักซ้อมท่ าทักษะ
ยิมนาสติกก่อนถ่ายทาจริ ง
3.2) ขั้นการผลิต (Production) เป็ นการถ่ายทาบันทึ กภาพ ถ่ายทักษะยิมนาสติกทั้งหมด 10 เทป จานวน
เทปละ 1 ท่ า เพื่ อ ความกระชับ ในเนื้ อหาจะมี ก ารสร้ างบรรยากาศในการถ่ายท า ให้เด็ ก รู ้ สึ ก ผ่อนคลาย สบายใจ
ปลอดภัย เบาะที่ใช้ในการสอน เป็ นพื้นผิวเรี ยบ หลากหลายรู ปทรง มีสีสนั เพื่อดึงดูดให้เด็กสนใจ และเพื่อป้ องกันการ
กระแทก ชุดที่สวมใส่ตอ้ งสบายและยืดหยุน่
3.3) ขั้นหลังการผลิต (Post - Production) เป็ นขั้นตอนการตัดต่อ ผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรม Sony Vegus Pro
11 เป็ นขั้นตอนการนาภาพและเสี ยงมารวมกัน นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มดนตรี ประกอบเพื่อความสนุกสนานในวีดิทศั น์
โดยใช้เพลงที่มีดนตรี สนุกสนาน พร้อมตรวจสอบความเรี ยบร้อยสมบูรณ์และเลือกเทปที่ดีที่สุดเพียง 8 เทปเท่านั้นเพื่อ
นาไปทดสอบ
4) การน าไปทดลองใช้กับ นักเรี ยนที่ เป็ นนักกี ฬ าของโรงเรี ยนอนุ บ าลโชคชัยลาดพร้ าว จานวน 10 คน
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กลุ่มที่ 1 ใช้สื่อวีดิทศั น์ช่วยสอนยิมนาสติก ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็ นการสอนแบบปกติโดยไม่
มีสื่อวีดิทศั น์ช่วยสอน ทั้ง 2 กลุ่มเป็ นการสอนเรื่ องเดี ยวกันทั้งหมด การทดสอบและประเมินผลแบ่งออกเป็ นเป็ น 2
ช่วง คือระยะที่ 1 จะทดสอบ สัปดาห์ละ 2 วัน จานวน 2 สัปดาห์ รวม 4 วัน ใช้เวลาทดสอบวันละ 2ชัว่ โมง สอนทักษะ
ยิมนาสติกจานวน 2 ท่า ต่อ 1 วัน และระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 จะนาเด็กทั้ง 2 กลุ่ม มาทดสอบท่าทักษะยิมนาสติกทั้งหมด
8 ท่า
5) การประเมินผล โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ใช้สื่อวีดิทศั น์และกลุ่มที่ไม่ได้ใช้สื่อวีดิทศั น์ใน
การเรี ยน ประเมินโดยการทดสอบย่อยหลังจากการเรี ยนทุกครั้งที่เรี ยนและเมื่อครบ 2 สัปดาห์เป็ นการประเมินผลครั้ง
สุดท้าย โดยการทดสอบทั้งหมด 8 ท่าทักษะ ตามที่สอนในวีดิทศั น์ท้ งั หมด ประเมินโดยผูฝ้ ึ กสอนที่สอนโดยตรง ใน
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การประเมินจะดูผลที่ เกิ ดขึ้นว่าเด็กสามารถปฏิ บตั ิตามวีดิทศั น์ได้ทนั ที เมื่อดูจบ 1 รอบ หรื อเด็กสามารถปฏิ บตั ิตาม
ผูส้ อนได้ทัน ที เมื่ อ ดู การสาธิ ต 1 รอบ ท าการทดสอบท้ายชั่วโมงเรี ย นในแต่ ละครั้ งทัน ที ครั้ งละ 2 ทักษะ โดยมี
หลักเกณฑ์ประเมินผลแบ่งออกเป็ น 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ดี คือสามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง โดยที่ ไม่มีผฝู ้ ึ กสอนช่วยจับ
ประคอง แต่อาจไม่สมบูรณ์มาก ปานกลาง คือทาได้โดยมีผฝู ้ ึ กสอนช่วยจับประคอง หรื อทาถูกต้องแต่ยงั มีจุดบกพร่ อง
อยู่ ทาไม่ได้ คือไม่เข้าใจและไม่สามารถทาตามคาสัง่ ได้
การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทั้งสื่ อเอกสารและวีดิทศั น์ต่างประเทศ
เนื้อหา ในรู ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในประเด็นที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์
การนาเสนอข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาการนาเสนอโดยมองผ่านประสบการณ์ และการตีความของผูว้ ิจยั เป็ นหลัก
โดยให้มีความต่อเนื่ องและกลมกลืนกัน ใช้วธิ ี การเขียนบรรยายในสิ่ งที่พบเห็นอย่างละเอียดและชัดเจน โดยเชื่อมโยง
กับแนวคิดต่างๆ ที่ กล่าวไว้ในบทที่ 2 มาควบคุมข้อมูลที่ เกิ ดขึ้น พร้อมยกตัวอย่างคาพูดประกอบคาหลักสาคัญที่ได้
เพื่อแสดงให้เห็นภาพของข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างชัดเจน
4. ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั
1) ลักษณะการเรี ยนการสอนยิมนาสติกสาหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเด็กเล็ก
1.1) คุ ณลักษณะผูฝ้ ึ กสอน จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูช้ านาญการทางด้านทักษะยิมนาสติกใน
ประเทศไทย หัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนกี ฬายิมนาสติกจากสโมสร Bangkok Gymnastics ได้ให้ขอ้ มูลเรื่ องยิมนาสติกว่าเป็ น
กีฬาที่เหมาะสาหรับการเริ่ มฝึ กตั้งแต่วยั เด็กเล็กหรื อ 3 ขวบขึ้นไป เพราะกล้ามเนื้อยืดหยุน่ ได้มาก และเป็ นพื้นฐานของ
ทุ กกี ฬ า ช่ ว ยท าให้ก ล้ามเนื้ อยืด หยุ่น สู ง เพิ่ ม ความแข็งแรงให้ ร่างกาย ฝึ กให้มี ระเบี ยบวินัยและอดทน ผูฝ้ ึ กสอน
จาเป็ นต้องคุณลักษณะโดยควรมีความรู ้เข้าใจความแตกต่างของนักกีฬาที่ดูแล คอยหาเทคนิคใหม่ๆ ทั้งรู ปแบบของสื่ อ
วีดิทศั น์ออนไลน์ หรื อจากประสบการณ์ที่นาเด็กในสโมสรไปแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ในการฝึ กผูฝ้ ึ กสอนต้อง
ใช้จิตวิทยาเข้ามาประกอบ ไม่วา่ กล่าวหรื อตาหนิ เด็กเล็ก ใช้คาพูดโน้มน้าวในเชิงจิตวิทยา เพิ่มความสนุกสนานแบบ
เด็กๆ ฝึ กสอนสลับกับเสริ มกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย มีของรางวัลให้เด็ก หลังจากฝึ กซ้อมเสร็ จ
สอดคล้องกับการศึกษาสื่ อการสอนสาหรับเด็กเล็กของ วิศิษฐ์ วังวิญญู (2551) ที่ กล่าวว่า สื่ อการเรี ยนการสอน ช่วย
แบ่งเบาภาระของผูส้ อนในด้านการเตรี ยมเนื้ อหาเพราะสามารถนาสื่ อมาใช้ซ้ าได้ การใช้วสั ดุอุปกรณ์ประกอบการ
เรี ยนการสอน เป็ นการช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจยิง่ ขึ้น ตลอดจนคิดค้นเทคนิ ควิธีการต่างๆ เพื่อให้การ
เรี ยนรู ้ น่าสนใจยิ่งขึ้ น เช่ น เดี ยวกับงานวิจัยนี้ ที่ ได้ใช้สื่อวีดิทัศน์ม าใช้ในการช่ วยสอน นอกจากนี้ ผลการศึ กษายัง
สอดคล้องในเรื่ องการสร้างแรงจูงใจ ของกรมพลศึ กษา กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา (2559) ที่กล่าวว่าต้องมีการ
พูดเพื่อโน้มน้าวใจให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกอยากเรี ยน มีความรู ้ เข้าใจความแตกต่างของนักกีฬา ทั้งความพร้อมทางด้านร่ างกาย
วัฒนธรรม เพศ สมรรถภาพทางกาย และจิตใจ เช่นเดียวกับงานวิจยั นี้ ที่ในการสอนเด็กเล็กต้องใช้การคาพูดโน้มน้าว
ไม่วา่ กล่าว มีความรู ้เข้าใจในความแตกต่างของนักกีฬา มีการเสริ มกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เด็กเกิดการผ่อนคลาย
1.2) เนื้ อหาการสอน จากการศึ กษาวีดิทัศน์ ต่างประเทศ พบว่า ในการฝึ กยิม นาสติ กมี เนื้ อหาเกี่ ยวกับ
พื้นฐานของร่ างกาย ทั้งความยืดหยุน่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ และกระดูก การเคลื่อนไหวในรู ปแบบต่างๆ ช่วย
เสริ มสร้าง ให้มีการทรงตัวที่ดี และมัน่ คง เพิ่มมวลกล้ามเนื้ อ ฝึ กให้เด็กให้รู้ถึงวิธีการควบคุมกล้ามเนื้อ ตั้งแต่ปลายเท้า
- ต้นขา รวมทั้งยังนาการเคลื่อนไหวในรู ปแบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ภายในชีวิตประจาวันของเด็กๆ นอกจากนี้ยงั สอน
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เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบฝื นธรรมชาติ เช่น การกลิ้ง ม้วนตัว เหวี่ยงตัว สามารถนาไปประยุกต์กบั กีฬาเชียร์ ลีดดิ้ง
และจากการสั ม ภาษณ์ ผูฝ้ ึ กสอนกี ฬ ายิม นาสติ ก จากสโมสร Pholina Gymnatics กล่ าวว่า เนื้ อ หาการสอนในการ
ออกแบบท่ายิมนาสติกสาหรับเด็กเล็กจะเน้นท่าพื้นฐาน โดยให้ความสาคัญอย่างมาก ไม่ให้เด็กฝึ กท่าที่ยากเกินตัว เน้น
ความปลอดภัยเป็ นหลักสาคัญ นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าวได้ให้ขอ้ มูล
เรื่ องกิจกรรมภายในโรงเรี ยนที่มีการส่งเสริ มด้านความสามารถและพัฒนาการของเด็กเล็ก ซึ่งมีให้หลากหลายกิจกรรม
โดยการฝึ กยิมนาสติกและเชียร์ลีดดิ้งเป็ นกิจกรรมที่ใหม่และได้รับความสนใจทั้งจากเด็กๆ และผูป้ กครองเป็ นจานวน
มาก มีเนื้ อหาการสอนที่มุ่งเน้นเสริ มสร้างกิจกรรมเชิงนันทนาการ ควบคู่ไปกับการเรี ยนทักษะพื้นฐานของยิมนาสติก
ต่างๆ เน้นทักษะสมรรถภาพทางกาย การเคลื่อนไหวในรู ปแบบต่างๆ เน้นฝึ กสมาธิ และการทรงตัว ประกอบกับเกม
กิจกรรมต่างๆ อย่างสนุ กสนาน จุดมุ่งหมายของโรงเรี ยนคือการปลูกฝั งความชื่นชอบในการออกกาลังกายโดยผ่าน
กิ จกรรมที่ ส นุ กสนาน สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาลัก ษณะและบทบาทของผูส้ อนของ กรมพลศึ กษา กระทรวงการ
ท่องเที่ ยวและกีฬา (2559) และการศึกษาของ Drake chamber (1998) ในคู่มือการบริ หารกี ฬาของกองทุนสงเคราะห์
โอลิมปิ ก ที่ กล่าวว่า เนื้ อหาของผูส้ อนต้องฝึ กสอนให้พอเหมาะกับสภาพร่ างกายและจิตใจของนักกี ฬา อย่าพยายาม
สอนและให้บทเรี ยนหรื อแบบฝึ กหัดมากเกิ น ไป การสอนที่ ดีควรมี การสอนความรู ้เกี่ ยวกับการเจริ ญ เติ บโตของ
ร่ างกาย และพัฒนาการ หลักวิธีการฝึ กซ้อม การเคลื่อนไหวร่ างกาย เช่นเดียวกับเนื้ อหาการสอนยิมนาสติกเด็กเล็กใน
งานวิจยั นี้ ที่ตอ้ งคานึงถึงช่วงวัยเป็ นสาคัญ สอนการเคลื่อนไหวในรู ปแบบต่างๆ ที่เด็กเล็กสามารถปฏิบตั ิตามได้ และ
สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ นอกจากนี้ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเล็ก ในด้านพัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อ
และการเคลื่อนไหว ในการศึกษาของ อัจฉรา สุ ขารมณ์ (2556) และหลักของพัฒนาการของเด็กของ Gesell Arnold
(1995) ที่กล่าวว่า ควรฝึ กเด็กให้ทาเป็ นลาดับขั้นตอน เริ่ มจากพื้นฐาน ไล่ลาดับไปจนถึงขั้นสู งสุ ด ไม่ทาอะไรเกินตัว
และควรเน้นความปลอดภัยของเด็กเป็ นสาคัญ เด็ก 3 - 6 ปี จะมีพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหว เป็ นความสามารถของ
ร่ างกายในด้านการเคลื่อนไหว เป็ นเครื่ องชี้ ถึงวุฒิภาวะ ซึ่ งพฤติกรรมเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงการเจริ ญเติบโตของระบบ
ประสาทส่ วนกลาง เด็กในวัยนี้ ยงั เคลื่อนไหวด้านร่ างกายยังไม่คล่องแคล่ว การทรงตัวยังไม่ดี การทางานของร่ างกาย
ยังไม่มีความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับผลการศึกษาในงานวิจยั นี้
1.3) วิธีการสอน จากการศึ กษาวีดิทัศน์ต่างประเทศ พบว่า จะเน้นฝึ กให้เด็กมี ระเบี ยบวินัย สนุ กสนาน
และรักการออกกาลังกาย เน้นการเรี ยนรู ้ของเด็กให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ให้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น หรื อ
แสดงออก มีการใช้เพลงในการดึงดูดความสนใจ ไม่วา่ กล่าวหรื อตาหนิ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อนและอธิบายได้
ชัดเจน และจากการสัมภาษณ์ ผูฝ้ ึ กสอนกี ฬายิมนาสติกจากสโมสร Pholina Gymnatics กล่าวว่าวิธีการสอนเด็กเล็ก
เป็ นงานที่ ท้าทาย เพราะเป็ นช่ วงที่ มี การเปลี่ ยนแปลงและมี พฒ
ั นาการทางด้านร่ างกาย จะเคลื่ อนไหวร่ างกายไม่
คล่องแคล่ว ไม่กระฉับกระเฉง ทรงตัวไม่ดี และการทางานของร่ างกายไม่ค่อยสัมพันธ์กนั จนกว่าจะมีการปรับตัวใน
การทางานในส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย วิธีการสอนในเด็กเล็ก ต้องมี การใช้จิตวิทยาในการสอน เน้น ทาความเข้าใจ
พฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ในการฝึ กยิมนาสติก ควรใช้เวลาไม่เกิ น 2
ชัว่ โมง 30 นาทีต่อวัน ฝึ กสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และไม่ควรเกิน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ผเู ้ ชี่ยวชาญและผูช้ านาญการ
ทางด้านกีฬาเชียร์ ลีดดิ้งเด็กเล็ก ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเชียร์ ลีดดิ้งเด็กเล็กทีม Dolphin จากโรงเรี ยนอนุ บาลเมืองเอก ให้ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับวิธีการสอนยิมนาสติกว่าเด็กที่ มีพ้ืนฐานที่ ดี สามารถฝึ กเชี ยร์ ลีดดิ้งได้อย่างรวดเร็ วและสามารถเป็ นนักกีฬา
ที่ มีความสามารถได้ การฝึ กเชี ยร์ ลีดดิ้งของเด็กเล็กเน้นการฝึ กท่ ายิมนาสติ กเป็ นหลัก เป็ นกี ฬาที่ สร้างความกดดัน
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กับเด็กได้ จึงควรเล่นในระดับที่พอเหมาะจะเป็ นประโยชน์สาหรับเด็ก สอดคล้องกับวิธีการสอนของผูฝ้ ึ กสอนของ
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) และการเป็ นผูฝ้ ึ กสอนที่ดีของ Drake chamber (1998) ที่กล่าวว่า
ผูส้ อนต้องใช้วิธีการฝึ กหลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั ความสนใจแต่ละบุคคลเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย ควรเริ่ มจากการสอน
ทฤษฎีแล้วจึงภาคสนาม โดยการอธิบาย สาธิตลองปฏิบตั ิให้นกั กีฬาเกิดความเข้าใจ ให้เป็ นไปตามธรรมชาติ การเป็ น
ผูฝ้ ึ กสอนที่ดีควรมีความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการของนักกีฬา สามารถฝึ กและประเมินผลนักกีฬาได้ มีความสามารถในการ
ประเมินห่วงใยนักกีฬา เป็ นผูส้ ร้างแรงจูงใจให้นกั กีฬา มีวนิ ยั และมีอารมณ์ขนั เช่นเดียวกับการสอนยิมนาสติกเด็กเล็ก
ในงานวิจยั นี้ ที่จะเน้นความสนุกสนาน การออกกาลังกายตามช่วงวัย มีการอธิบายในแต่ละท่า และให้เด็กมีส่วนร่ วม
ในการปฏิบตั ิตาม และสอดคล้องกับผลการศึ กษาบางส่ วนของ ศุภฤกษ์ มัน่ ใจตน (2554) ที่ กล่าวว่า ยิมนาสติกและ
เชียร์ลีดดิ้งเป็ นกีฬาที่ตอ้ งใช้ทกั ษะทางด้านความแข็งแรง ความอ่อนตัว ความสวยงาม และการเก็บระเบียบของร่ างกาย
นักกีฬาที่มีทกั ษะยิมนาสติกสู งจะสามารถเล่นกีฬาเชี ยร์ ลีดดิ้งได้ดี ดังนั้นนักกีฬาเชียร์ ลีดดิ้งจาเป็ นที่ ตอ้ งผ่านการฝึ ก
ยิม นาสติ ก มาก่ อ นถึ งจะสามารถเล่ น กี ฬ าเชี ยร์ ลี ด ดิ้ งได้อ ย่างสมบู รณ์ แบบและสวยงาม สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษา
ของ รติชน พีรยสถ์ (2554) ที่ กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก พ่อแม่หรื อผูเ้ ลี้ยงดูควรให้เด็กทากิจกรรมที่ เหมาะสม
ไม่กดดัน แต่ละกิจกรรมควรเป็ นงานอดิเรกให้เด็กทาด้วยความเต็มใจ และสนุกไปกับมัน เช่นเดียวกับผลการศึกษาใน
งานวิจยั นี้
1.4) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน มีเบาะและพื้นที่มีสีสันเหมาะสมกับเด็กเล็ก ใช้เพื่อป้ องกันการกระแทก ชุดที่
สวมใส่ สบายและยืดหยุน่ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนในงานวิจยั นี้ จะเป็ นสื่ อวีดิทศั น์ที่มีคุณลักษณะสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้ทวั่ ประเทศและทัว่ โลก เปิ ดกว้างให้กบั ทั้งผูส้ ่งสารและผูร้ ับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ
มีความทันสมัย สามารถโต้ตอบสื่ อสาร ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดิ นทาง เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ด้านบรรยากาศในการสอน
ผูส้ อนจะสร้างบรรยากาศให้เด็กรู ้สึกสบายใจ ปลอดภัย ผ่อนคลาย เด็กจะถ่ายทอดความคิดและเรี ยนรู ้ไปพร้อมกับการ
สอน สอดคล้องกับสื่ อการสอนสาหรับเด็กเล็กของ วิศิษฐ์ วังวิญญู (2551) ที่กล่าวว่า สื่ อเป็ นหัวใจของการจัดกิจกรรม
การเตรี ยมความพร้อม เพื่อให้การศึกษาของเด็กเล็กได้มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคต ในการ
เตรี ยมความพร้อมให้กบั เด็กเล็กมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้สื่อ เพราะสื่ อให้เด็กเข้าใจถึงสถานการณ์จริ ง เป็ นเครื่ องมือที่
ช่ วยให้เด็กได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนได้เต็ม ที่ และช่ วยพัฒ นาคุ ณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ในด้านต่ างๆให้เด็กด้วย
อุปกรณ์ในการนามาสอนควรมีสีสนั เพื่อดึงดูดเด็กเล็กให้สนใจ สร้างบรรยากาศในการเรี ยนให้เด็กผ่อนคลาย เมื่อเด็ก
รู ้สึกผ่อนคลายก็จะเรี ยนรู ้ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ สอดคล้องกับคุณลักษณะของสื่ อใหม่จากการศึ กษาของ ขวัญฤทัย
สายประดิษฐ์ (2558) ที่กล่าวว่า สื่ อใหม่เป็ นสื่ อที่ตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตามความต้องการ เปิ ดรับสาร
ของผูร้ ับสารมากที่สุด มีการบรรจุเนื้ อหาของข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็ นระบบ มีการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการง่าย อันจะ
ส่ งผลให้เกิ ดความสาเร็ จในงานเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสอดคล้องกับ ศึ กษา ของธิ ดาพร ชนะชัย
(2556) และขวัญ ฤทัย สายประดิ ษ ฐ์ (2558) ที่ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของสื่ อ ใหม่ ว่า สามารถให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
ประชาสัม พัน ธ์ ไปยังกลุ่ มเป้ าหมายได้ห ลากหลายกลุ่ มเป้ าหมาย เผยแพร่ ไปยังกลุ่ ม เป้ าหมายจานวนมากได้ใน
ระยะเวลาพร้อมๆ กัน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ทวั่ ประเทศและทัว่ โลก และเป็ นสื่ อที่ มีความสามารถในการ
ติดต่อ 2 ทาง จึงทาให้ผใู ้ ช้สามารถโต้ตอบได้ทนั ที
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2) การสร้างสรรค์วดี ิทศั น์เพื่อนาไปเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนยิมนาสติกเด็กเล็ก
2.1) ขั้นการวางแผนเตรี ยมการผลิต ได้วิเคราะห์สื่อที่เกี่ยวข้องกับการสอนยิมนาสติกเด็กเล็ก เพื่อทราบ
ถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์สาหรับการสอนยิมนาสติกเด็กเล็ก ประกอบกับการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้วางแผนเตรี ยมการถ่ายทา โดยมีสุพฒั ตรา ธรรมธาทอง อดี ตนักกี ฬาเชียร์ ลีดดิ้งที ม
ชาติไทยและแชมป์ โลกเชี ยร์ ลีดดิ้ง ปั จจุบันเป็ นครู ผูฝ้ ึ กสอนยิมนาสติกเด็กเล็กโรงเรี ยนนานาชาติ กรุ งเทพ เป็ นครู
ผูด้ าเนิ นรายการ และเด็กหญิงอลิน ราชนิ กูล อายุ 7 ขวบ แชมป์ เชียร์ ลีดดิ้งเด็กเล็กประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 เป็ นแบบ
ในการสาธิ ต สถานที่ถ่ายทาที่กฤษดา เบสิ คยิม ลาลูกกาคลอง 3 เนื่ องจากทันสมัย มีอุปกรณ์และสี สันที่ เหมาะสมกับ
เด็กเล็ก ก่อนถ่ายทาแต่ละท่า มีการซักซ้อมก่อน 2 รอบ เนื้ อหาการสอน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดท่าที่ จะใช้ในการถ่ายทามี
ทั้งหมด 8 ท่า โดยคัดเลือกจากท่ามาตรฐานในยิมนาสติก เป็ นท่าพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก
2.2) ขั้นการผลิต เป็ นขั้นลงมือการถ่ายทาแบ่งออกเป็ นการสอนยิมนาสติกพื้นฐานท่าละ1 เทป จานวน 8
ท่ า แต่ ล ะท่ า จะใช้เวลา 1 นาที โดยเป็ นท่ ามาตรฐานในยิม นาสติ ก เป็ นท่ า พื้ น ฐานที่ เหมาะสมกับ วัย เด็ ก เล็ ก มี
รายละเอียดของแต่ละท่า ได้แก่ ท่าแยกขาด้านข้าง ท่าแยกขาหน้าหลัง ท่าม้วนหน้า ท่าม้วนหลัง ท่ากระโดดแยกขา
แตะปลายเท้า ท่าตีลงั กาล้อเกวียน ท่าตีลงั เดินข้ามไปด้านหน้าและท่าตีลงั เดินข้ามไปด้านหลัง
2.3) ขั้นตอนหลังการผลิต คือการตัดต่อ ได้ใช้โปรแกรม Sony Vegus Pro 11 เป็ นขั้นตอนการนาภาพ
และเสี ยงมารวมกัน ได้มีการเพิ่มดนตรี ประกอบเพื่อความสนุกสนานในวีดิทศั น์
ในขั้นการวางแผนเตรี ยมการผลิต ขั้นการผลิ ต และขั้นตอนหลังการผลิต สอดคล้องกับ การสร้างสื่ อ
มัลติมีเดี ยประกอบการสอนของ ไชยเดช แก้วสง่า (2557) ที่ กล่าวว่า ก่อนการผลิตสื่ อการสอน ควรมี การจัดเตรี ยม
สภาพแวดล้อม จัดเตรี ยมวัสดุ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ที่จาเป็ น ตลอดจนจัดเตรี ยมสถานที่ให้อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสม มี
การเตรี ยมพร้อมผูเ้ รี ยน มีการแนะนาว่าเนื้ อหาในสื่ อนั้นเป็ นอย่างไร เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเตรี ยมพร้อมในการปฏิบตั ิ รวมถึง
การใช้สื่อ ผูส้ อนต้องใช้สื่อให้เหมาะสมกับขั้นตอนที่ เตรี ยมไว้ เพื่อให้ดาเนิ นการสอนไปได้อย่างราบรื่ น และต้อง
ควบคุมการเสนอสื่ อให้ถูกต้อง จากนั้นก็คือขั้นตอนการผลิตสื่ อการสอน ให้ได้ตามที่วางแผนให้ และขั้นตอนสุดท้าย
คือขั้นตอนหลังผลิต คือการผลิตให้ได้ตามที่ตอ้ งการ สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐาปนพงศ์ สารรัตน์ และสื บศิริ แซ่ล้ ี
(2560) ที่ ศึกษาการพัฒนาสื่ อแอนิ เมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิ คการจับภาพเคลื่อนไหว แบบมุมมอง 360 องศา เพื่อการ
เรี ยนรู ้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ที่ พบว่า ขั้นตอนการพัฒนาสื่ อ ต้องมีข้ นั ตอนการวางแผนว่าจะพัฒนารู ปแบบใด และทาให้ได้
ตามรู ปแบบที่ ตอ้ งการ เช่นเดี ยวกับงานวิจยั นี้ ต้องมีการจัดเตรี ยมสถานที่ บุคลากร เลือกใช้วีดิทศั น์ในการเรี ยนการ
สอน จากนั้นก็ทาการผลิตสื่ อ และตัดต่อภาพและเสี ยงให้ได้ตามที่ตอ้ งการ พร้อมตรวจสอบความเรี ยบร้อย
3) การนาไปทดสอบใช้จริ งและการประเมินผล โดยแบ่งห้องเรี ยนเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ใช้สื่อวีดิทศั น์ใน
การเรี ยนการสอน และกลุ่มที่ไม่ได้ใช้สื่อวีดิทศั น์ โดยสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
3.1) ลักษณะการนาวีดิทศั น์ไปใช้ในการเรี ยนการสอน มีข้ นั ตอนการนาไปใช้ โดยก่อนการเปิ ดวีดิทศั น์
ผูฝ้ ึ กสอนมีการเปิ ดเพลงให้เด็กๆ เต้นอย่างอิสระ จากนั้นผูฝ้ ึ กสอนเปิ ดวีดีทศั น์การสอนยิมนาสติก โดยมีการหยุดภาพ
เพื่ออธิ บายและเปิ ดซ้ ามากกว่า 2 รอบ เพื่อให้เด็กเข้าใจมากขึ้ น และหลังจากดูวีดิทัศน์แล้ว ผูฝ้ ึ กสอนจะอธิ บายท่ า
พร้อมให้เด็กๆ ทุกคนปฏิบตั ิพร้อมๆกัน จากนั้นประเมินผลหลังการเรี ยนพบว่า เด็กมีความเข้าใจตรงกับผูส้ อนและ
สามารถปฏิบตั ิท่ายิมนาสติกได้ทนั ทีหลังจากรับชมสื่ อวีดิทศั น์
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3.2) ความแตกต่างจากการสอนปกติที่ไม่มีวีดิทัศน์ช่วยสอน ในการสอนยิมนาสติก ปกติจะเป็ นการ
สอนแบบไม่มีวดี ิทศั น์ช่วยสอน ผูฝ้ ึ กสอนจะเริ่ มต้นอธิบายท่าและสาธิ ตด้วยตัวเองและใช้เด็กในห้องเรี ยนออกมาเป็ น
แบบสาธิ ต คัดเลือกจากเด็กที่มีความสามารถที่สุดในกลุ่ม สาธิ ตให้ดูมากกว่า 2 รอบ หลังจากนั้นให้เด็กๆ ทุกคนได้
ลองปฏิบตั ิทีละคน โดยมีผฝู ้ ึ กสอนช่วยจับและจัดท่าให้ทีละคน จากนั้นประเมินผลหลังการเรี ยนพบว่า เด็กไม่เข้าใจ
เนื้ อหาที่ ผสู ้ อนอธิ บายในครั้งแรก ต้องอธิ บายซ้ าหลายรอบและต้องให้เด็กที่ เป็ นตัวอย่างสาธิ ตให้ดูหลายรอบจึ งจะ
เข้าใจ ทาให้เกิดความล่าช้าในการเรี ยนการสอน
3.3) ข้อสังเกตเปรี ยบเทียบการสอนทั้ง 2 รู ปแบบ โดยการสอนแบบไม่มีวีดิทศั น์ มีขอ้ เสี ยคือผูฝ้ ึ กสอน
และเด็กที่ ทาการสาธิ ตต้องปฏิ บตั ิ ทาซ้ าหลายรอบ แต่การสอนแบบมีวีดิทัศน์ มีขอ้ ดี คือหลังจากเด็กๆ ได้เต้นอย่าง
อิสระก่อนเรี ยนแล้ว ทาให้เกิดความสนุก อยากรู ้ อยากเรี ยน และให้ความสนใจในการชมวีดิทศั น์การสอนยิมนาสติก
เมื่อชมวีดิทศั น์เสร็ จเด็กสามารถเข้าใจและปฏิบตั ิได้ในระยะเวลาอันสั้น ทั้งยังช่วยลดความเหนื่ อยล้าของผูส้ อนและ
เด็กที่ทาการสาธิตอีกด้วย
3.4) การประเมิ น ผลจากการทดสอบของผูส้ อน แบ่ งเป็ น 2 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 การประเมิ น ทักษะ
ยิมนาสติกเด็กเล็ก 8 ทักษะ ทาการทดสอบท้ายชัว่ โมงเรี ยนทันที ในแต่ละครั้ง ครั้งละ 2 ทักษะ ผลการทดสอบ พบว่า
เด็กกลุ่มที่ใช้สื่อวีดิทศั น์ในการเรี ยนยิมนาสติกสามารถปฏิ บตั ิตามท่าทักษะยิมนาสติกได้จานวนมากกว่าเด็กกลุ่มที่
ไม่ได้ดูสื่อวีดิทศั น์ ในทุกทักษะ และจากการทดสอบระยะที่ 2 การประเมินทักษะยิมนาสติกเด็กเล็กในสัปดาห์สุดท้าย
โดยทดสอบทักษะทั้งหมดที่ได้ฝึกมาจานวน 8 ทักษะ
ผลการทดสอบหลังจากที่ เด็กเล็กได้ฝึกซ้อม และผ่านไป 1 สัป ดาห์ พบว่า เด็กกลุ่มที่ ใช้สื่อวีดิทัศน์
สามารถทาท่าได้เพิ่มขึ้น และเด็กกลุ่มที่ไม่ใช้สื่อวีดิทศั น์ ก็สามารถทาท่าได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน บางทักษะทาได้จานวนที่
เท่ากัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความยืดหยุน่ อ่อนตัว และความแข็งแรงร่ างกายในแต่ละบุคคล และความขยันในการฝึ กซ้อมอีก
ด้วย การทดสอบในระยะที่ 2 แม้วา่ เด็กในห้องเรี ยนที่ใช้สื่อวีดิทศั น์จะมีทกั ษะความสามารถทาท่ายิมนาสติกได้ไม่ต่าง
จากห้องเรี ยนที่ไม่ได้ใช่สื่อวีดิทศั น์ แต่การใช้สื่อในการเรี ยนการสอนทาให้เด็กเล็กมีความกระตือรื อร้น ลดความอ่อน
ล้าทางร่ างกายและเกิดการเรี ยนรู ้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นการใช้สื่อวีดิทศั น์ในการสอนยิมนาสติกสาหรับกีฬาเชียร์
ลีดดิ้งเด็กเล็กอย่างต่อเนื่ องจึงเป็ นประโยชน์ต่อการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในระยะยาวได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ฐาปนพงศ์ สารรัตน์ และสื บศิ ริ แซ่ ล้ ี (2560) ผลการศึ กษาบางส่ วนระบุว่า หลังจากที่ เสนอสื่ อแล้ว ควรมีการ
ติ ดตามผลของผูเ้ รี ยน เช่ น เดี ยวกับ งานวิจัยนี้ ที่ มี การน าไปทดลองใช้ และติ ดตามผลการสอนโดยใช้สื่อวีดิ ทัศ น์
นอกจากนี้สอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องขั้นตอนใช้สื่อการสอนของ พีชะพะงา นิรัตติมานนท์ (2560) ผลการศึกษาส่วน
หนึ่งระบุวา่ เมื่อได้นาสื่ อไปใช้ในการเรี ยนการสอนแล้ว ขั้นตอนอีกหนึ่ งอย่างที่สาคัญคือการนาไปทดสอบว่าสื่ อที่ทา
มานั้นได้ผลอย่างไร หากได้ผลดี ก็ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้ น หรื อหากยังไม่เป็ นที่ น่าพอใจก็ควรมีการปรับปรุ งแก้ไข
สอดคล้องกับความสาคัญของการใช้สื่อการเรี ยนการสอนระยะยาวของ กิดานันท์ มลิทอง (2550) ที่กล่าวว่าสื่ อระยะ
ยาวช่วยแบ่ งเบาภาระของผูส้ อนในด้านการเตรี ยมเนื้ อหาเพราะสามารถนาสื่ อมาใช้ซ้ าได้ และอาจให้ผูเ้ รี ยนศึ กษา
เนื้ อหาจากสื่ อได้เอง ทาให้ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน กระตุน้ ให้ผสู ้ อนตื่นตัวอยูเ่ สมอในการเตรี ยมและ
ผลผลิ ต วัส ดุ แ ละเรื่ องราวใหม่ ๆ เพื่ อใช้เป็ นสื่ อการสอน ตลอดจนคิ ดค้น เทคนิ ค วิธีการต่างๆ เพื่ อให้การเรี ยนรู ้
น่าสนใจยิง่ ขึ้น
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5. ข้ อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาทัว่ ไป
1.1) ผูฝ้ ึ กสอนและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ การสอนยิมนาสติ กและเชี ยร์ ลีดดิ้ ง ควรให้การสนับสนุ น
ส่งเสริ ม และเผยแพร่ ให้เป็ นที่รู้จกั ของภาครัฐและเอกชน หรื อบุคคลทัว่ ไป และพัฒนาโดยการจัดการอบรมผูฝ้ ึ กสอน
โดยการให้ความรู ้เกี่ ยวกับวิทยาศาสตร์ การกี ฬา จิ ตวิทยาการกี ฬา การสอนยิมนาสติกพื้นฐานที่ ถูกต้อง รวมถึงการ
สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรี ยนการสอน นาผลที่ ได้จากการศึ กษานี้ ไปใช้ป ระโยชน์ในการพัฒ นาวงการกี ฬ า
ยิมนาสติกสาหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งต่อไปในอนาคต
1.2) การใช้วีดิทศั น์ช่วยสอนทาให้ช่วยลดความเหนื่ อยล้าในการสอนสาธิ ตของผูฝ้ ึ กสอน สามารถหยุด
ภาพ เปิ ดซ้ าหลายรอบ ทาให้เกิดประสิ ทธิภาพในการเรี ยนการสอน และใช้เวลาสื่ อสารอันรวดเร็ วกับผูเ้ รี ยน ดังนั้นแต่
ละโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย ควรสนับสนุ นให้จดั ทาสื่ อวีดิทศั น์เพื่อช่วยในการสอน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาต่างๆ สาหรับเด็กเล็ก
2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1) ควรทาการผลิ ตวีดิทัศน์การสอนยิมนาสติ กเพื่อกี ฬาเชี ยร์ ลีดดิ้ งในระดับอื่น ที่ สูงขึ้ น เพื่ อดู ผลการ
นาไปทดสอบใช้จริ ง ทาการประเมินผล และนามาพัฒนาวีดีทศั น์ต่อไป
2.2) ควรมีการศึกษาวิจยั เรื่ องการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนการสอนสาหรับเด็กให้ความผ่อนคลาย และ
มีการละลายพฤติกรรมเด็กก่อนเรี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกและแรงจูงใจที่จะเรี ยน
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