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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของโปรแกรมการฝึ กร้องเพลงที่มีต่อความใส่ ใจของวัยเด็ก
ตอนปลาย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่งในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน
2 ห้องเรี ยน (ห้องเรี ยนละ 29 คน) ผูว้ ิจยั สุ่ มห้องเรี ยนเข้าสู่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย ผูว้ ิจยั
สุ่มห้องเรี ยนเข้าสู่กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่ องมือวิจยั ได้แก่ โปรแกรมการฝึ กร้องเพลง
ซึ่งประกอบต้วย 7 กิจกรรม จานวน 7 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และแบบวัดความใส่ใจ Trail Making Test A โดย
วัดจากความถูกต้องและระยะเวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การทดสอบ
ทีแบบเป็ นอิสระจากกัน และการทดสอบทีแบบไม่เป็ นอิสระจากกัน โดยก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยของความ
ใส่ใจของทั้ง 2 กลุ่มมีความเท่าเทียมกัน
ผลการวิจยั พบว่า เมื่อทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ คะแนนหลังเข้าร่ วมโปรแกรมฯ ของกลุ่มทดลองลดลง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 3.92, p < .001) และเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมฯ ของกลุ่มทดลองพบว่าเท่ากับ 31.24 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 42.89
( D = 31.24, SD = 42.89) ของกลุ่มควบคุ มพบว่าเท่ า กับ 31.50 ( D = 16.23, SD = 31.50) อย่างไรก็ตาม เมื่ อ
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า คะแนนของกลุ่มทดลองลดลงมากกว่าของกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ (t = 1.519, p > .134) โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 110.59 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 50.10 และคะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่ วมโปรแกรมฯ ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 79.35 และมี
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 33.67 การลดลงของค่าเฉลี่ยของคะแนนแสดงว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง
มีความใส่ใจเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: โปรแกรมการฝึ กร้องเพลง, ความใส่ใจ, วัยเด็กตอนปลาย
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Abstract
The purpose of this research is to study the impact of the singing practice program on late childhoods’
attentions. The samples include second grade students, enrolled in public schools, Bangkok. These samples has
separated into two classrooms, testing group and control group, which contain 29 students per class. The researcher
gave the treatment, singing practice program, to the control group and the experimental group using simple random
method. Research tools include practice program. Which consists of 7 activities, 7 hours, 2 times a week, and the Trail
Making Test , based on the accuracy and duration of the test. Independent testing and non-independent testing have
been utilized as the quantitative data analysis tool.
Moreover, when testing for statistical significance, comparing scores from both testing and control group the
scores after using the program with the testing group decreased significantly at the level of .01 (t = 3.923, p <.001). By
examining the difference of average scores before and after joining the program of the testing group, the study found
that it was 31.24 and the standard deviation was 42.89 ( D = 31.24, SD = 42.89) of the control group was 31.50
( D = 16.23, SD = 31.50). The statistical significance test; however, found that the scores of the experimental group
were significantly lower than the control group (t = 1.519, p > .134). By comparing students attention in testing group
before and after using the treatments as well as students’ attention in both testing and control groups, as the first result,
the scores before joining the program of the experimental group equal to 110.59 and with standard deviation equal to
50.097 (M = 110.59, SD = 50.10) while the scores after joining the program of the experimental group was 79.35 and
the standard deviation was 33.67 (M = 79.35, SD = 33.67). This means, there is decreasing in average scores which
shows that after applying singing practice program students in the testing group has increased awareness of learning.
Keywords: Singing practice program, attention, late childhood
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บทนา
ความใส่ ใจ (attention) หรื อภาวะจิตใจที่จดจ่ออยู่ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ความพยายามที่มุ่งหมายให้
เกิ ดความรู ้ อย่างกระจ่ าง (ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2556) เป็ นสิ่ งสาคัญต่ อการดารงชี วิตของบุ คคล การทา
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของบุคคลจะต้องอาศัยความใส่ ใจเป็ นพื้นฐาน ความใส่ ใจจะช่วยส่ งเสริ ม
การเรี ยน การทางาน และการทากิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากเมื่อเกิดความใส่ ใจก็จะทาให้เกิ ด
ความแน่ วแน่ อยู่กบั สิ่ งที่ กาลังกระทา ไม่ฟุ้งซ่ าน ไม่วอกแวก ไม่เลื่อนลอย สามารถช่ วยให้เรี ยน คิ ดและ
ทางานได้ดี รอบคอบ ไม่ผิดพลาด และป้ องกันอุบตั ิเหตุได้ดี เมื่อมีความใส่ ใจ ก็จะมีสติ มีความมัน่ คงทาง
อารมณ์และภูมิคุม้ กันโรคทางจิต (พระธรรมปิ ฎก, 2550)
ความใส่ ใจนับเป็ นพื้นฐานสาคัญของการเรี ยนรู ้ของบุคคล ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ผ่านตัวแบบ (Learning
Through Modeling) ของอัลเบิร์ต แบนดูร่าอธิ บายกระบวนการเรี ยนรู ้จากการสังเกตตัวแบบว่าประกอบด้วย 1.
กระบวนการใส่ ใจจดจ่อ (attention processes) 2. กระบวนการจดจา (retention processes) 3. กระบวนการสร้าง
พฤติ กรรมทางอวัยวะการเคลื่ อนไหว (motor reproduction process) และ 4. กระบวนการสร้ างแรงจู งใจ
(motivational processes) จากทฤษฎี น้ ี กระบวนการใส่ ใจจดจ่อ ซึ่ งเป็ นขั้นแรกเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญ เพราะ
บุคคลจะต้องอาศัยความใส่ ใจที่จะสังเกตเพื่อการรับข้อมูลอย่างถูกต้อง ถ้าบุคคลขาดความใส่ ใจจดจ่อกับสิ่ งที่
สนใจแล้วก็จะไม่สามารถสกัดข้อมูลออกมาได้ส่งผลให้ไม่สามารถเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในขั้นตอนต่ อไป
ได้ (Bandura, 1977)
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับความใส่ ใจแสดงให้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของความใส่ ใจไว้
มากมาย เช่น การศึกษาของพรรณธิ ดา สายตา (2555) ซึ่ งศึกษาทักษะการรับรู ้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
ฝึ กสมาธิ ก่อนกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ โดยศึกษากับเด็กปฐมวัยชายและหญิง อายุ 4-5 ปี ผลวิจยั พบว่า
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึ กสมาธิ ก่อนกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ มีทกั ษะการรับรู ้ ซึ่ งประกอบด้วยทักษะ
การรับรู ้ดา้ นการสังเกต ด้านการฟั ง และด้านทิศทางสู งขึ้ น การศึกษาของพระมหาสุ ริยนั ต์ สัตตะยากุมภ์
และ อนุสรณ์ อรรถศิริ (2555) เรื่ องผลของการฝึ กสมาธิ แบบอานาปานสติที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจเรี ยน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดปทุ มวนาราม กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งศึ กษากับนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จานวน 70 คน ผลวิจยั พบว่า หลังจากการใช้โปรแกรมการฝึ กสมาธิ แบบอานาปานสติ
แล้วนักเรี ยนมีพฤติกรรมการตั้งใจเรี ยนมากขึ้น
การเสริ มสร้างความใส่ ใจหรื อสมาธิ จดจ่อให้กบั บุคคลจึ งเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญ โดยเฉพาะกับ
เด็กวัยเรี ยน เนื่ องจากการไม่มีสมาธิ ในการเรี ยนเป็ นสาเหตุหลักประการหนึ่ งของปั ญหาด้านการเรี ยนของ
เด็กวัยนี้ ปั ญหาเหล่านี้ ได้แก่ ปั ญหาผลการเรี ยนตกต่า ไม่สนใจเรี ยน เหม่อลอย คุยกับเพื่อนในห้อง เรี ยน
ไม่รู้เรื่ อง ขาดระเบียบวินยั (พนม เกตุมาน, 2550) สมองของเด็กวัยนี้ จะพัฒนาอย่างรวดเร็ วและเป็ นช่วงวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกถึงการเจริ ญเติบโตค่อนข้างชัดเจน (บุษกร โยธานัก, 2555) วัยเด็กตอน
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ปลายจึ งเป็ นช่ วงวัยที่ มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ทกั ษะชี วิตและพัฒนาการทางด้านสติ ปัญญา (ศรี เรื อน
แก้วกังวาล, 2553; สุ ชา จันทน์เอม, 2543) นอกจากนี้ การศึกษาของ Seidel and Joschko (Seidel & Joschko,
1990 as cited in Lyon & Krasnegor, 1996) แสดงให้เห็นว่าความใส่ ใจหรื อความสามารถด้านสมาธิ จดจ่ อ
ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ในเด็กทัว่ ไป เมื่ออายุได้ 7 ปี ซึ่ งเป็ นช่วงอายุที่อยู่ในช่วงวัยเด็กตอนปลาย
จึงนับว่าเป็ นช่วงวัยที่มีความเหมาะสมสาหรับการเสริ มสร้างความใส่ ใจ
การเสริ มสร้างหรื อพัฒนาความใส่ ใจหรื อสมาธิ จดจ่อให้กบั บุคคลมีอยู่หลายแนวทาง เช่น การใช้
กิ จกรรมศิ ลปะสร้างสรรค์เพื่อฝึ กสมาธิ ในเด็กปฐมวัย (มณี รัตน์ ภูทะวัง, ทัศนี ย ์ นาคุณทรง, & ภูษิต บุญ
ทองเถิง, 2560) การจัดกิ จกรรมสวดมนต์ภาวนาแบบคาทอลิ กเพื่อพัฒนาสมาธิ ของเด็กปฐมวัยชั้นปี ที่ 3
(ดาวรุ่ ง ริ้ วงาม, 2556) การใช้โ ปรแกรมการเต้น แอโรบิ ก เพื่ อเสริ มสร้ า งสมาธิ ข องเด็ ก ก่ อนวัย เรี ย น
(รชต ถนอมกิ ตติ , 2560) แต่ การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะใช้การฝึ กร้ องเพลงมาเป็ นแนวทางในการ
เสริ มสร้างความใส่ ใจให้กบั เด็กตอนปลาย แม้ว่าผูว้ ิจยั จะยังไม่พบงานวิจยั ที่เป็ นการเสริ มสร้างความใส่ ใจ
ให้กบั บุคคลด้วยการฝึ กร้องเพลงโดยตรง แต่การวิจยั ในอดีตพบว่ากิ จกรรมที่ มีความคล้ายกับการฝึ กร้อง
เพลงสามารถช่วยพัฒนาความใส่ ใจให้กบั บุคคลได้ (ดาวรุ่ ง ริ้ วงาม, 2556)
การฝึ กร้องเพลงน่าจะเป็ นแนวทางที่มีความเหมาะสมสาหรับการเสริ มสร้างความใส่ ใจให้กบั เด็ก
วัยนี้ เนื่องจากเด็กวัยนี้ชอบร้องราทาเพลง เต้นตามจังหวะดนตรี (ศรี เรื อน แก้วกังวาล, 2549) การร้องเพลง
ยังเป็ นเครื่ องมือในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติที่ดีสาหรับเด็กและยังเป็ นเครื่ องดนตรี ที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่
เกิด การร้องเพลงจะสอนให้เด็กเรี ยนรู ้การเปล่งเสี ยงสู งและต่า ช่วยทาให้เกิดการฟังที่แม่นยาและยังทาให้
เกิดการเรี ยนรู ้จากการฟั งได้ค่อนข้างดีจึงช่วยเรื่ องพัฒนาการด้านการฟั งไปด้วยพร้อมๆ กัน (จเร สาอางค์,
2553) นอกจากนี้ การฟังเสี ยงดนตรี ยงั เกี่ยวข้องกับการจาได้ของบุคคล ซึ่ งการจาได้ของบุคคลจะต้องอาศัย
ความใส่ ใจเป็ นพื้นฐานเพื่อปรับปรุ งความจาให้ดีข้ ึนเช่นเดียวกัน (ประณต เค้าฉิ ม, 2526) การฝึ กร้องเพลง
ซึ่ งจะต้อ งอาศัย การฟั งเสี ย งดนตรี จึงน่ า จะช่ วยเสริ มสร้ า งความใส่ ใ จให้กับวัย เด็กตอนปลายได้ โดย
เสริ มสร้างความใส่ ใจบนพื้นฐานของโมเดลความใส่ ใจ 4 องค์ประกอบ ซึ่ ง Mirsky (Mirsky, 1995 as cited
in Lyon & Krasnegor, 1996) ได้เสนอโมเดลความใส่ ใจ 4 องค์ประกอบ (four model of attention) ได้แก่ 1.
การเพ่งความสนใจ/การบริ หารจัดการ (focus/execute) 2. การคงอยู่กบั เป้ าหมาย (sustain) 3. การเปลี่ยน
ความสนใจไปสู่ อีกสิ่ งหนึ่ง (shift) และ 4. การลงรหัสความจา (encode)
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.เพื่อเปรี ยบเทียบความใส่ ใจก่อน-หลังของกลุ่มทดลอง
2.เพื่อเปรี ยบเทียบความใส่ ใจก่อน-หลังของกลุ่มควบคุม
3.เพื่อเปรี ยบเทียบความใส่ ใจก่อน-หลังของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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สมมติฐานการวิจยั
1. กลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้องเพลงมีความใส่ ใจสู งกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม
การฝึ กร้องเพลง
2. กลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้องเพลง มีความใส่ ใจเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้องเพลง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะเสริ มสร้างความใส่ ใจของวัยเด็กตอนปลายด้วยโปรแกรมการฝึ ก
ร้องเพลง ซึ่ งการฝึ กร้องเพลงนี้ น่าจะเป็ นกิจกรรมที่เด็กวัยนี้ ชื่นชอบ เนื่ องจากเด็กวัยนี้ ชอบร้องราทาเพลง
เต้นตามจังหวะดนตรี (ศรี เรื อน แก้วกังวาล, 2549) โดยการพัฒนาโปรแกรมเสริ มสร้างความใส่ ใจในการ
วิจยั ครั้งนี้ จะอยูบ่ นพื้นฐานของโมเดลของความใส่ ใจ 4 องค์ประกอบ ซึ่ งประกอบด้วยการเพ่งความสนใจ
/การบริ หารจัดการ (focus/execute) การคงอยูก่ บั เป้าหมาย (sustain) การเปลี่ยนความสนใจไปสู่ อีกสิ่ งหนึ่ ง
(shift) และการลงรหัสความจา (encode) Mirsky (Lyon & Krasnegor, 1996) โดยการสร้างโปรแกรมจะใช้
ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ผ่านตัวแบบของแบนดูรา เข้ามาประยุกต์ในกิ จกรรมทั้ง 7 กิ จกรรม โดยมีผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ น
ผูน้ ากิ จกรรมเป็ นตัวแบบ เนื่ องจากต้องมีการสาธิ ตกระบวนการฝึ กร้องเพลงในกิ จกรรมต่าง เพื่อพัฒนา
ความใส่ ของวัยเด็กตอนปลายตามโมเดลความใส่ ใจ 4 องค์ประกอบ ผูว้ ิจยั แสดงกรอบ
- การเข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้องเพลง
- การไม่เข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้องเพลง

ความใส่ ใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
นิยามปฎิบัตกิ าร
1.โปรแกรมการฝึ กร้องเพลง หมายถึง โปรแกรมการฝึ กร้องเพลงที่ใช้ในการเสริ มสร้างความใส่
ใจของวัยเด็กตอนปลาย คือ กิจกรรมการฝึ กร้องเพลงสาหรับวัยเด็กตอนปลาย ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ
เสริ มสร้างความใส่ ใจของบุคคลตามโมเดลความใส่ ใจ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การเพ่งความสนใจ/การ
บริ หารจัดการ (focus/execute) การคงอยู่กบั เป้ าหมาย (sustain) การเปลี่ ยนความสนใจไปสู่ อีกสิ่ ง หนึ่ ง
(shift) และการลงรหัสความจา (encode) โดยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนา ขั้นทา และขั้นสรุ ป
2. ความใส่ ใจ (attention) หมายถึ ง เวลาและความถูกต้องที่ ใช้ในการปฏิ บตั ิ ภาระงานที่ จะต้อง
อาศัยการเพ่งความสนใจ การคงอยู่กบั เป้ าหมาย การเปลี่ยนความสนใจไปสู่ อีกสิ่ งหนึ่ ง และการลงรหัส
ความจา การวิจยั ครั้ งนี้ วดั ความใส่ ใจโดยใช้แบบทดสอบ Trail Making Test Type A ผูว้ ิจยั จับเวลาและ
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ตรวจความถูกต้องในการทาแบบทดสอบ Trail Making Test Type A แล้วคานวณคะแนนโดยปรั บจาก
สู ตรของ Heaton และคณะ (2004 as cited Correia et al., 2015) ด้วยการหาสัดส่ วนของเวลาที่ใช้กบั คะแนน
ความถูกต้องแล้วคูณด้วยคะแนนเต็มของการทาแบบทดสอบ เด็กตอนปลายที่ ได้คะแนนน้อยหมายถึ ง
ความใส่ ใจสู งกว่าเด็กที่ได้คะแนนมาก
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง กึ่ ง ทดลอง (Quasi experimental research) โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึ กร้องเพลงที่มีต่อความใส่ ใจของวัยเด็กตอนปลาย รายละเอียดดังนี้
ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนวัดธาตุ ทอง (เรื อนเขี ยวสะอาด)
สังกัด กรุ งเทพมหานคร จานวน 5 ห้องเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนวัดธาตุทอง (เรื อนเขียวสะอาด)
สังกัด กรุ งเทพมหานคร จานวน 2 ห้องเรี ย น (ห้องละ 29 คน) ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ า ย (Simple
Random Sampling) ผูว้ ิจยั สุ่ มห้องเรี ยนเข้าสู่ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรจัดกระทา คือ การเข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้องเพลง
ตัวแปรตาม คือ ความใส่ ใจ
เครื่ องมือที่ใช้ วจิ ยั
เครื่ องมื อวิจยั ได้แก่ เครื่ องมื อในการทดลอง คื อ โปรแกรมการฝึ กร้ องเพลง และ เครื่ องมื อเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดความใส่ ใจ Trail Making Test Type A และแบบสังเกตพฤติกรรม รายละเอียดดังนี้
1. โปรแกรมการฝึ กร้องเพลง ซึ่ งผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นโปรแกรมที่มีพ้ืนฐานจาก
โมเดลของความใส่ ใจ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเพ่งความสนใจ/การบริ หารจัดการ (focus/execute)
2) การเปลี่ ย นความสนใจไปสู่ อี ก สิ่ ง หนึ่ ง (shift) 3) การคงอยู่ กับ เป้ า หมาย (sustain) 4) การลงรหัส
(encode) ประกอบด้วย 7 กิจกรรมย่อย ซึ่ งแต่ละกิจกรรมจะมุ่งเน้นการเสริ มสร้างองค์ประกอบของความ
ใส่ ใจ ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความตรง (content validity) ของโปรแกรมด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนี Item Objective
Congruence (IOC) จากผลประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ค่า IOC มีค่าอยู่ 0.2 – 0.8 โดยมีขอ้ ที่ได้
IOC มากกว่า 0.5 จานวน 3 ข้อ ได้แก่ 1) ความสอดคล้องของความสาคัญของปัญหา กับ โปรแกรมการฝึ ก
ร้องเพลงที่มีต่อความใส่ ใจของวัยเด็กตอนปลาย ค่า IOC เท่ากับ 0.8 2) ความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดโปรแกรมการฝึ กร้องเพลงที่มีต่อความใส่ ใจของวัยเด็กตอนปลาย ค่า IOC เท่ากับ 0.6 3) ความเหมาะสม
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ของลาดับกิ จกรรมในโปรแกรม ค่า IOC เท่ากับ 0.2 4) ความเหมาะสมของโปรแกรมกับพัฒนาการของ
เด็กช่วงวัย 7-8 ปี ค่า IOC เท่ากับ 0.6 สาหรับประเด็นความเหมาะสมของลาดับกิจกรรมของโปรแกรมได้
ค่ าดัชนี IOC เท่ ากับ 0.2 ซึ่ งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ คื อ 0.5 (ศิ ริชัย กาญจนวาสี , 2552) ผูว้ ิจยั จึ งได้
ดาเนินการปรับปรุ งประเด็นดังกล่าวตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. Trail Making Test Type A ผูว้ ิจยั ใช้แบบทดสอบวัดสมาธิ Trail Making Test Type A ซึ่ งเป็ น
แบบวัดที่ ใช้หลักการของการตั้งใจหรื อใส่ ใจในการใช้สายตาและความชานาญโดย Trail Making Test
Type A ประกอบด้ว ย เลข 1-25 โดยผู ้ถู ก ทดสอบต้อ งลากเส้ น จากเลข 1 ไป เลข 2 ไป ตามล าดับ
(Tombaugh, 2004 อ้างถึงใน รชต ถนอมกิ ตติ , 2560) โดยจับเวลาเป็ นหน่ วยวินาที และตรวจให้คะแนน
ความถูกต้อง โดยต้องลากเส้นจากเลข 1-25 สลับไปมาจบครบ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบทดสอบ Trail Making Test Type A เพื่อวัดความใส่ ใจ
ก่อนการทดลอง (pretest) โดยดาเนิ นการทดลองกับกลุ่มทดลองตามแผนของโปรแกรมการฝึ กร้ องเพลง ซึ่ ง
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส่ วนกลุ่มควบคุมจะไม่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมการ
ฝึ กร้องเพลง แต่จะทาการเรี ยนตามปกติ เมื่อสิ้ นสุ ดการจัดกิ จกรรมตามแผนการจัดกิ จกรรมของโปรแกรมการ
ฝึ กร้องเพลง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะได้ทาแบบทดสอบ Trail Making Test Type A เพื่อวัดความใส่ ใจ
หลังการทดลอง (posttest) โดยมีการสังเกตพฤติกรรมขณะทากิจกรรมทุก ๆกิจกรรม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จัย ใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบความแตกต่างเบื้ องต้น โดยเปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างของความใส่ ใจก่อนการทดลอง (pretest) ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ
การทดสอบค่า t แบบเป็ นอิสระจากกัน (independent sample t-test) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ความใส่ ใจก่อนการทดลอง (pretest) และหลังการทดลอง (posttest) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
ใช้สถิติการทดสอบค่า t แบบจับคู่ (paired samples t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผูว้ ิจยั เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของความใส่ ใจก่อนการทดลอง (pretest) และหลังการทดลอง (posttest) ระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่ มควบคุ ม โดยใช้ส ถิ ติ การทดสอบค่ า t แบบเป็ นอิ ส ระจากกัน (independent sample t-test) เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
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การรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
โครงการวิจยั นี้ ได้รับการรับรอง จากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ใบรับรองเลขที่ SWUEC/E/G-004/2562
ผลการวิจยั
ตาราง 1 ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนที่ได้จากการทาแบบวัด Trail Making Test Type A ระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง (pretest)
ตัวอย่ าง
กลุ่มทดลอง (n=29)
กลุ่มควบคุม (n=29)

M
110.59
108.94

SD
50.10
46.44

t

p

.130

.897

ผูว้ ิจยั เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จากการคานวณเวลาที่ใช้และความถูกต้องของการทาแบบวัด Trail
Making Test Type A ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรมฯ (pretest) ด้วยการ
ทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างเป็ นอิสระจากกัน (independent samples t-test) เพื่อตรวจสอบความแตกต่าง
เบื้องต้นก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรมฯ พบว่า กลุ่มทดลองได้คะแนน 110.59 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 50.09 (M =110.59, SD =50.09) ส่ วนกลุ่มควบคุมได้คะแนน 108.94 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 46.436 (M =108.94, SD = 46.43) เมื่อทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า คะแนนของกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน (t = .130 , p > .05)
ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดสอบสมมติฐานการวิจยั รายละเอียดดังนี้
สมมติฐานข้ อที่ 1 กลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้องเพลงมีความใส่ ใจสู งกว่าก่อนเข้า
ร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้องเพลง
ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จากการทาแบบวัด Trail Making Test Type A ก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลอง
ตัวอย่ าง
(กลุ่มทดลอง จานวน 29 คน)
ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ (pretest)
หลังเข้าร่ วมโปรแกรมฯ (posttest)

M

SD

t

p

110.59
79.35

50.10
33.67

3.923

.001

ผูว้ ิจยั เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนที่ได้ จากการคานวณเวลาที่ใช้และความถูกต้องของการ
ทาแบบวัด Trail Making Type A ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ (pretest) และหลังเข้าร่ วมโปรแกรมฯ (posttest) ของ
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กลุ่มทดลองด้วยการทดสอบค่ า t แบบจับคู่ (paired samples t-test) พบว่า คะแนนก่ อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
เท่ากับ 110.59 และมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 50.097 (M = 110.59, SD = 50.10) และคะแนนหลังเข้า
ร่ วมโปรแกรมฯ เท่ากับ 79.35 และมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 33.67 (M = 79.35, SD = 33.67) ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนจากการทา Trail Making Test Type A ที่ลดลงนี้แสดงว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความใส่ ใจ
เพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบนัยสาคัญทางสถิติก็พบว่าคะแนนหลังเข้าร่ วมโปรแกรมฯ ของกลุ่มทดลองลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 3.92, p < .001) สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1
สมมติฐานข้ อ ที่ 2 กลุ่ มทดลองที่ ไ ด้เ ข้า ร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้ องเพลง มี ค วามใส่ ใจเพิ่ ม ขึ้ น
มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้องเพลง
ตาราง 3 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างคะแนนจากการทาแบบวัด Trail Making Type A ก่อนและหลัง
การเข้าร่ วมโปรแกรมฯ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ตัวอย่ าง
กลุ่มทดลอง
(n=29)
กลุ่มควบคุม
(n=29)

การทดสอบ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

M
110.59
79.35
108.94
92.71

SD
50.10
33.67
46.44
41.61

D

SD

t

p

15.01

9.88

1.519

.134

ผูว้ ิจยั ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ด้วยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนความใส่ ใจ ก่อน
และหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมฯ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และทดสอบนัยสาคัญทางสถิติดว้ ย
การทดสอบค่า t แบบเป็ นอิสระจากกัน (independent samples t-test) เมื่อพิจารณาคะแนนความใส่ ใจ ของ
กลุ่มทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ และหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมฯ เท่ากับ 110.59
และ 79.35 ตามลาดับ (M = 110.59, SD = 50.10 และ M = 79.35, SD = 33.67 ตามลาดับ) โดยความแตกต่ าง
ของคะแนนเฉลี่ ยก่ อนและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมฯ เท่ากับ 31.24 และมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ
42.89 ( D = 31.24, SD = 42.89) และเมื่ อพิ จารณาคะแนนความใส่ ใจ ของกลุ่มควบคุ ม พบว่า คะแนนเฉลี่ ย
ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ และหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมฯ เท่ากับ 108.94 และ 92.71 ตามลาดับ (M =108.94,
SD = 46.44 และ M = 92.71, SD = 41.61 ตามลาดับ) โดยความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการเข้า
ร่ วมโปรแกรมฯ เท่ากับ 16.23 และมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 31.50 ( D = 16.23, SD = 31.50) ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าคะแนนความใส่ ใจของกลุ่มทดลองลดลงมากกว่าของกลุ่มควบคุมแสดงให้เห็ นว่า
ความใส่ ใจของกลุ่ มทดลองเพิ่ มขึ้ นมากกว่าของกลุ่ มควบคุ ม อย่างไรก็ตาม เมื่ อผูว้ ิ จัยทดสอบนัยส าคัญ
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ทางสถิ ติ พบว่า คะแนนความใส่ ใจ ของกลุ่ มทดลองลดลงมากกว่าของกลุ่ มควบคุ มอย่างไม่ มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (t = 1.51, p > .13) จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2
สรุ ปผลการวิจยั
โปรแกรมการฝึ กร้องเพลงที่มีต่อความใส่ ใจของวัยเด็กตอนปลาย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นส่ งผลให้
กลุ่มทดลองที่ ได้เข้าร่ วมโปรแกรมฯ มี ระดับความใส่ ใจเพิ่ มขึ้ น โดยพิ จารณาจากคะแนนที่ ได้จากการ
พิจารณาเวลาที่ ใช้และความถูกต้องของการทาแบบวัด Trail Making Test Type A ซึ่ งลดลงกว่าก่อนการ
เข้าร่ วมโปรแกรมฯ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ความใส่ ใจของกลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้องเพลง
จะเพิ่มขึ้น แต่ไม่พบว่าความใส่ ใจของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่าความใส่ ใจของกลุ่มควบคุมที่ ไม่ได้เข้า
ร่ วมโปรแกรมการฝึ กร้องเพลง
อภิปรายผลการวิจยั
การวิ จัยในครั้ งนี้ พบว่า ความใส่ ใจของกลุ่ มทดลองเพิ่ มขึ้ นหลังจากเข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ ก
ร้ องเพลง ซึ่ งน่ าจะมี สาเหตุ มาจากโปรแกรมการฝึ กร้ องเพลงที่ มีต่ อความใส่ ใจของวัยเด็กตอนปลาย ซึ่ ง
ประกอบด้วย 7 กิจกรรมย่อย (กิจกรรมที่ 1 จังหวะพาเพลิน กิจกรรมที่ 2 หายใจเป็ นเสี ยงเพลง กิจกรรมที่ 3
นี่ มนั เสี ยงของตัวอะไร? กิจกรรมที่ 4 แถ่น แทน แท๊นน กิจกรรมที่ 5 พลังเสี ยงจงมา! กิจกรรมที่ 6 เขาร้อง
เพลงยังไง? กิจกรรมที่ 7 จะร้องละนะ!) ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการเสริ มสร้างองค์ประกอบของความใส่
ใจ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเพ่งความสนใจ/การบริ หารจัดการ (focus/execute) 2) การเปลี่ยนความสนใจ
ไปสู่ อีกสิ่ งหนึ่ ง (shift) 3) การคงอยู่กบั เป้ าหมาย (sustain) 4) การลงรหัส (encode) ซึ่ งทั้ง 4 องค์ประกอบนี้
เป็ นพื้นฐานสาคัญสาหรับการปฏิ บตั ิ ภาระงานที่เกี่ ยวข้องกับความใส่ ใจของบุคคล และเป็ นพื้นฐานสาหรั บ
การท า Trail Making Test Type A ซึ่ งน ามาใช้ในการวัดความใส่ ใจในการวิ จัยครั้ งนี้ นอกจากนี้ การใช้
โปรแกรมการฝึ กร้องเพลงมาเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างความใส่ ใจให้กบั วัยเด็กตอนปลาย ยังเป็ นแนวทาง
ที่มีความเหมาะสมกับเด็กช่วงวัยนี้ โดยระหว่างการฝึ กร้องเพลงผูว้ ิจยั ได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน พบว่า
เด็กมี ความสนใจในกิ จกรรม โดยมี การโต้ตอบและซักถาม มี ความพยายามในการท ากิ จกรรมที่ ได้รั บ
มอบหมายให้เสร็ จตามเป้ าหมายและถูกต้องในระยะเวลาที่กาหนด มีเพลิดเพลิน ความ กระตือรื อล้นและให้
ความร่ วมมื อในการทากิ จกรรม เป็ นต้น ซึ่ งน่ าจะมี สาเหตุ สาคัญจาก ผูว้ ิจยั พัฒนาโปรแกรมโดยคานึ งถึ ง
ลักษณะความใส่ ใจของเด็กวัยนี้ ที่มีความสนใจในระยะสั้น ความกระตื อรื อล้นที่ จะทาสิ่ งต่ าง ๆ จะอยู่ใน
ช่วงแรก แต่เมื่อหมดความสนใจแล้ว ความกระตือรื อล้นนั้นจะลดลง นอกจากนี้ ธรรมชาติของเด็กวัยนี้ ชอบ
ร้องราทาเพลง เต้นตามจังหวะ ดนตรี เป็ นพื้นฐานอยู่ (ศรี เรื อน แกว้กงั วาล, 2549) จึงน่าจะทาให้เด็กเกิดความ
สนใจในกิจกรรม และช่วยเสริ มสร้างความใส่ ใจให้กบั วัยเด็กตอนปลายได้เป็ นอย่างดี
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แม้ว่ าหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม ระดับความใส่ ใจของกลุ่ มทดลองจะเพิ่ มขึ้ นอย่ างมี นัยส าคัญ
แต่อย่างไรก็ตาม ความใส่ ใจของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ไม่เป็ นไปตามที่
ตั้งสมมติ ฐานไว้ก่อนการทดลอง ซึ่ งจากการสังเกตของผูว้ ิ จยั พบว่า ถึ งแม้คะแนนความใส่ ใจระหว่างกลุ่ ม
ควบคุ มและกลุ่มทดลองจะไม่ แตกต่ างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ แต่ พบว่า คะแนนความใส่ ใจของกลุ่ ม
ทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม โดยเป็ นผลจากโปรแกรมการฝึ กร้องเพลงที่คานึ งถึงลักษณะและความชอบ
ของวัยเด็กตอนปลาย ซึ่ งโปรแกรมการฝึ กร้องเพลงเป็ นการใช้ร่างกายเป็ นเครื่ องดนตรี และอุปกรณ์ที่ใช้เป็ น
อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ทวั่ ไป เช่ น ทิ ชชู่ เป็ นต้น โดยคุณครู สอนดนตรี ซึ่ งมีในทุกโรงเรี ยน หรื อบุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่มีความรู ้ในเรื่ องตัวโน๊ต หรื อการร้องเพลงพื้นฐาน สามารถนาโปรแกรมการฝึ กร้องเพลงไปใช้เพื่ อ
พัฒนาความใส่ ใจในวัยเด็กตอนปลายได้
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
ผลวิจยั แสดงให้เห็นว่า ความใส่ ใจของวัยเด็กตอนปลายดี ข้ ึ นหลังจากได้เข้าร่ วมโปรแกรม ซึ่ ง
สามารถนาไปประยุกต์โดยนาการฝึ กร้องเพลงไปใช้ควบคู่กบั การเต้นเข้าจังหวะ โดยเริ่ มจากการฝึ กร้ อง
เพลงก่อน แล้วจึงใส่ ท่าทางในการเต้นลงไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาความคงอยู่ของความใส่ ใจของเด็กหลังจากโปรแกรมการฝึ กร้อง
เพลงสิ้ นสุ ดลง 2-3 เดือน เพื่อตรวจสอบว่าความใส่ ใจของเด็กยังคงอยูม่ ากน้อยเพียงใด
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