
บทที่  5 
เทคนิคการสอนแอโรบิกดานซ์ 

(Aerobic Dance Teaching Technique) 
 
 การสอนวิชาแอโรบิกดานซ์ จะเน้นท่ีความต้องการพฒันาทกัษะของผูเ้รียน ความรู้และ    

ทศันคติซ่ึงเก่ียวโยงถึงการเคล่ือนไหวของมนุษย ์ จากนั้นจุดให้มีการพฒันาวตัถุประสงค์ในการสอน
และเลือกใช้รูปแบบการสอนให้เหมาะสม  ผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะในการคน้พบหรือแกปั้ญหาให้ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูเ้รียนจะช่วยให้ผูส้อนทราบถึง
กระบวนการเรียนการสอนท่ีบางคร้ังต้องมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหา วตัถุประสงค์  วิธีการ หรือ       
พฤติกรรมของผูส้อน เพื่อจดัหาประสบการณ์ท่ีมีแนวโนม้วา่ ผูเ้รียนจะประสบผลส าเร็จ  

 การเรียนแอโรบิกดานซ์นั้นมิได้หมายถึง การเตน้ร าแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ว่าเป็นการ
เรียนรู้ถึงการเคล่ือนไหวของร่างกาย อย่างมีอิสระให้ตอบสนองต่อเคร่ืองบอกจงัหวะและดนตรี         
ทุกชนิด  
 

ความหมายของการสอนแอโรบิกดานซ์ 

การสอน หมายถึง กระบวนการท่ีผูส้อนพยายามสร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนเพื่อแนะน าให ้ 
ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  ประสบการณ์ ทกัษะโดยใช้เทคนิค
หรือวธีิการท่ีแตกต่างกนัไป  ตามความเหมาะสมกบัการพฒันาของผูเ้รียนและมีนกัการศึกษาหลายท่าน
ไดใ้หค้วามหมายของการสอนไวด้งัน้ี 

สุมาลี   เพชรศิริ  (2542 : 229)  ได้ให้ความหมายของการสอนแอโรบิกดานซ์  หมายถึง 
กระบวนการท่ีครูหรือผูส้อนพยายามสร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน  เพื่อแนะน าให้ผูเ้รียนเขา้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ โดยใชเ้ทคนิคหรือวิธีการท่ี
แตกต่างกนัไป ตามความเหมาะสมกบัการพฒันาของผูเ้รียน 

ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2547 : 16-17)  ไดใ้ห้ความหมายของการสอน  สรุปไวว้า่ การสอนตรง
กบัค าภาษาองักฤษ 2 ค า คือค าว่า “Teaching” และค าว่า “Instruction” ซึงมีความหมายแตกต่างกนั
คือ Teaching แปลว่า การสอนและค าสั่งสอน การท าให้มีความรู้หรือให้สามารถท าอะไรได้เป็น
กระบวนการท่ียดึครูเป็นหลกั  ส่วน Instruction คือ การเรียนการสอน (To teach  and  to be  Taught) 
เป็นกระบวนการใหแ้ละการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนั 
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วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ (2539 : 16) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  การสอน คือ วิธีการท่ีท าให้ผูเ้รียน
เกิดความรู้  ความเขา้ใจ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสนุกสนานและความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงท่ี
เรียน การสอนไม่ใช่เป็นเพียงการให้หรือการถ่ายทอดเพียงอย่างเดียวแต่การสอนยงัเป็นการ
แลกเปล่ียนดว้ย เช่น การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน การสอนจึงตอ้งใช้ทั้ง
หลกัและวิธีการท่ีดีมีประสิทธิภาพกบัความถูกตอ้ง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถสอน
นกัเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งสมบูรณ์ครบถว้น 

อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550 : 2)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  การสอน คือ กระบวนการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนเพื่อท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคท่ี์ก าหนด ซ่ึงตอ้ง
อาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์ของผูส้อน 

อนงค์ศิริ  วิชาลัย (2550 : 157)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การสอนเป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ใหมี้ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 

ดงันั้น การสอน จึงหมายถึง  การสอนหรือการจดัการเรียนรู้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถลงมอปฏิบติัไดแ้ละ
เกิดเจตคติท่ีดีงาม ผูเ้รียนมีบทบาทเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของครู เร่ิมตั้งแต่ช่วยครู
วางแผนการสอน แสดงความคิดเห็นและลงมอท าจนบรรลุจุดประสงคท่ี์ครูก าหนด  

 
วตัถุประสงค์ของการสอนวชิาแอโรบิกดานซ์ 

สุมาลี   เพชรศิริ  (2542 : 229)  ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการสอนวิชาแอโรบิกดานซ์     
ในการสอนแอโรบิกดานซ์ จะต้องสอนไปตามจุดประสงค์ของวิชาพลศึกษา เพื่อให้เกิดการ
พฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  การสอนจ าเป็นตอ้งเลือกกิจกรรม
และวธีิการสอนใหเ้หมาะสม   เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้   ตามจุดประสงคข์องการสอนวชิา  
แอโรบิกดานซ์  ดงัน้ี 

1.  เพื่ อส่ งเส ริมให้ผู ้เรียนมีสมรรถภาพทางด้าน ร่างกาย ซ่ึ งได้แ ก่ความแข็งแรง             
ความเร็ว  ความทนทาน  ความคล่องแคล่วว่องไว  ความอ่อนตวั  พลังของกล้ามเน้ือ  และการ     
ทรงตวั 

2.  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการเคล่ือนไหวท่าทาง ให้เข้ากับจงัหวะดนตรีหรือ
เสียงเพลง  น าทกัษะท่ีไดรั้บไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองในชีวติประจ าวนั 

3.  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ ในวธีิการ  ระเบียบการ  กติกา ตลอดจน
มารยาทของการเล่นและการแข่งขนัแอโรบิกดานซ์ 
 4.  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะประจ าตวั คือมีน ้าใจนกักีฬา มีความสามคัคี 
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กลมเกลียว  รักใคร่  เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และมีลกัษณะการเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีดี 
5.  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลงักายของตนเอง และของผูอ่ื้น  เพื่อให้

มีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง  และเลือกกิจกรรมท่ีดีมีประโยชน์ 
การสอนวิชาแอโรบิกดานซ์  เหมือนการสอนวิชาพลศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีมีล าดับขั้นการสอน

ทกัษะ  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการสอนทกัษะวิชาแอโรบิกดานซ์  ซ่ึงเผด็จ  นวนหนู (2534 : 46-
49)  ไดท้  าการศึกษาพบวา่  จากการสอนทกัษะกีฬาโดยใช้วิธีสอน  5  ขั้นของแฮบาร์ต  และวิธีสอน  9  
ขั้นของกาเย ่ ให้ผลไม่แตกต่างกนั  ฉะนั้นผูส้อนจะเลือกใชว้ธีิสอนวธีิใดวธีิหน่ึงก็ไดใ้นการสอนทกัษะ
กีฬา  อยา่งไรก็ตามถา้พิจารณาคะแนนเฉล่ียปรากฏวา่  วธีิสอน  5  ขั้นของ แฮ บาร์ตมีค่าคะแนนสูงกวา่
วิธีสอน  9  ขั้นของกาเย ่ แมว้า่จะไม่แตกต่างกนัทางสถิติก็ตาม  ฉะนั้นผูส้อนวิชาแอโรบิกดานซ์น่าจะ
เลือกใช้วิธีสอนแบบ  5  ขั้น  เพราะวิธีสอนแบบ  5  ขั้นเป็นวิธีสอนซ่ึงนิยมใช้กนัมานานแล้ว  เป็นท่ี
คุน้เคยทั้งผูส้อนและผูเ้รียน  ยงัผลให้การเรียนการสอนเป็นไปดว้ยดีจริง ๆ  แลว้ไม่ว่าจะแบ่งการสอน
ออกเป็นก่ีขั้นตอนก็ตาม  สามารถน าไปใชส้อนให้ไดผ้ลดีทั้งส้ิน  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัชั้นเรียน  เน้ือหาท่ี
สอน  อุปกรณ์การสอน  และระดบัความรู้ความสามารถและความตั้งใจของผูส้อน   อย่างน้อยควรมี
ความรู้ในหัวขอ้ท่ีตอ้งสอน  ซ่ึงประกอบดว้ย  ความคิดรวบยอด  วิธีการในการแก้ปัญหา  และความ
เขา้ใจในความผดิพลาดของผูเ้รียนท่ีอาจเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
 

ล าดับขั้นของการสอนแอโรบิกดานซ์ 
การสอนวชิาแอโรบิกดานซ์เหมือนการสอนวชิาพลศึกษาอ่ืนๆท่ีมีล าดบัขั้นการสอน เพื่อให้

บรรลุจุดประสงคข์องการสอนวชิาแอโรบิกดานซ์ ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (สุมาลี เพชรศิริ  2542 : 229-
231) 

1.  การเตรียม 
2.  การอธิบายและสาธิต 
3.  การฝึกหดั 
4.  การน าไปใช ้
5.  การสรุปและสุขปฏิบติั 

        การเตรียม 

 เป็นการเตรียมร่างกายและจิตใจของผูเ้รียน หรือเรียกว่าการอบอุ่นร่างกาย  มีหลกัการจดั
ดงัน้ี 

1.  อบอุ่นกลา้มเน้ือใหญ่  เช่น กลา้มเน้ือแขน ขา และล าตวั 



 

 
- 104 - 

2.  ท่าต่างๆ ท่ีน ามาอบอุ่นร่างกาย ควรเป็นท่าออกก าลงักายท่ีหนกั เพื่อเป็นการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

3.  ตอ้งใชเ้วลาในการอบอุ่นร่างกายใหน้อ้ย แต่ให้ออกก าลงักายใหม้าก ประมาณ  
7-15 นาที 

4.  ควรก าหนดท่าในการอบอุ่นร่างกาย เพื่อให้ผูเ้รียนทราบผลคืบหน้าของสมรรถภาพทาง
กายของตนเอง 

5.  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลกัษณะในการเป็นผูน้ า ควรให้ผูเ้รียนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้ าใน
การอบอุ่นร่างกาย 
 

        การอธิบายและสาธิต 

 เป็นการบอกใหผู้เ้รียนทราบถึงวธีิการและท่าทางท่ีถูกตอ้ง ในขั้นน้ีผูส้อนควรใชเ้วลานอ้ย
ท่ีสุด  มีหลกัการจดัดงัน้ี 

1.  ใหผู้เ้รียนจดัรูปแถวท่ีสามารถมองเห็นผูส้อนไดจ้ดัเจน 

2.  ควรใชอุ้ปกรณ์ประกอบการอธิบายและสาธิต 

3.  ควรแยกแยะส่วนต่างๆ ของทกัษะท่ีจะสอนใหช้ดัเจน เช่น ต าแหน่งของการใชแ้ขน  ขา  
ล าตวั  สายตา  ตลอดจนการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

4.  การอธิบายและสาธิตจากทกัษะท่ีง่าย ไปหาทกัษะท่ียากข้ึน 

5.  การเร่ิมสาธิตทกัษะควรจะเร่ิมดว้ยวธีิรวม แยก รวม (whole part whole method) 
 

        การฝึกหัด 
 เป็นหวัใจส าคญัของการสอน ผูเ้รียนจะไดฝึ้กทกัษะตามจุดประสงคข์องบทเรียน               มี
หลกัการจดั ดงัน้ี 

1.  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมมาก ๆ 

2.  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนท าตลอดเวลา จะลดปัญหาการปกครองชั้นเรียน 

3.  การฝึกเร่ิมจากฝึกอยูก่บัท่ี แลว้จึงมีการเคล่ือนท่ี 

4.  เร่ิมจากแบบฝึกท่ีง่ายไปหายาก 
5.  ตอ้งมีอุปกรณ์เพียงพอ 

6.  ตอ้งแบ่งกลุ่มหรือหมู่ แลว้คดัเลือกผูท่ี้มีทกัษะดีท าหนา้ท่ีช่วยเหลือผูส้อน 

7.  ผูส้อนควรเดินดู ใหค้  าแนะน ากลุ่มอยา่งทัว่ถึง 
8.  ถา้มีขอ้บกพร่อง ผูส้อนควรใหส้ัญญาณเรียกรวมแลว้อธิบายและสาธิตใหผู้เ้รียนดู 

พร้อมๆ กนั 
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9.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะท่ีถูกตอ้งและหาโอกาสสัมผสัส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดทกัษะ 

นั้นบ่อยๆ 

10.  ใหผู้เ้รียนคิดสร้างสรรคท์่าการเคล่ือนไหวใหห้ลากหลาย 

        การน าไปใช้ 

 เป็นการน าทกัษะท่ีเรียนมาแลว้ไปลองใช ้ เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนานและเกิดประโยชน์  
อาจจะเป็นการจดัการแข่งขนัหรือการเล่นเกม  มีหลกัการจดัดงัน้ี 

1.  แบ่งกลุ่มหรือหมู่ใหมี้จ านวนเท่า ๆ กนั ประมาณ 8-10 คน 
2.  ควรมีหวัหนา้กลุ่มคอยใหค้วามช่วยเหลือ 

3.  ไม่ควรมีกติกามากเกินไป 

4.  อาจจะใหผู้เ้รียนช่วยในการตดัสิน 

5.  การตดัสินควรใหมี้ความยุติธรรม 

        การสรุปและสุขปฏิบัติ 
 เป็นการสรุปบทเรียนท่ีเรียนมาทั้งหมดในคาบนั้น ๆ  มีหลกัการจดัดงัน้ี   

1. ใหผู้เ้รียนเขา้แถวตามกลุ่มหรือหมู่ 
2.  ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาท่ีเรียนมาทั้งหมด 

3.  ใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

4.  ใหผู้เ้รียนดูความสะอาดเรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกาย 

5.  นดัหมายในการเรียนคาบต่อไป 

ตวัอยา่ง   ล าดบัขั้นตอนการสอน 

1.  ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน 
การกล่าวน าในชั้นเรียน  ควรพูดอย่างสั้ น ๆ  เขา้ใจไดง่้าย  และพูดตรง ๆ  หลีกเล่ียงการ

พูด  ท่ีเต็มไปดว้ยรายละเอียดมากมาย  ให้บอกผูเ้รียนว่า  ชัว่โมงน้ีผูเ้รียนจะเรียนเร่ืองอะไร  ท าไมถึง  
จ  าเป็นตอ้งเรียน 

ตวัอยา่ง  การน าเขา้สู่บทเรียน 
ผูส้อนแจง้ให้ผูเ้รียนทราบวา่ “วนัน้ีผูส้อนจะสอนเร่ือง  การทรงตวั  เพราะการทรงตวัจะ

ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถนัง่  เดิน  วิ่ง  และเคล่ือนไหวท ากิจกรรมต่าง ๆ  ได ้ โดยไม่หกลม้หรือเสียการ
ทรงตวัไดง่้าย  อีกทั้งยงัช่วยท าใหผู้เ้รียนมีท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีสง่างาม” 

ตวัอย่างท่ีให้มาน้ีถึงแม้ว่าจะสั้ น  แต่บอกให้ทราบว่า  ผูเ้รียนจะเรียนอะไร  และท าไม    
บทเรียนน้ีถึงมีค่าส าหรับผูเ้รียน  วิธีการน าเขา้สู่บทเรียนของผูส้อนจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดง
ความสนใจและตั้งใจเรียน  ภาษาท่ีใช้ตอ้งให้เหมาะสมกบัระดับอายุของผูเ้รียน  ให้ใช้การน าเข้าสู่
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บทเรียนเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้ผูเ้รียนอยากเรียนทกัษะเหล่าน้ี  ช้ีให้เห็นถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นโดยยกตวัอยา่งคนท่ีมีช่ือเสียงดา้นการเป็นผูน้ าแอโรบิกดานซ์ หรือ  คนท่ีมีสุขภาพแขง็แรง 

ในการน าเขา้สู่บทเรียนก่อนการอธิบายและสาธิต  เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับประโยชน์สูงสุด   
ผูส้อนตอ้งแน่ใจว่า  ท าอย่างไรจึงให้ผูเ้รียนตั้งใจฟังขณะท่ีผูส้อนก าลงัพูด  ผูส้อนบางคนใช้การเล่า
เร่ืองท่ีน่าสนใจหรือเร่ืองตลกเพื่อดึงดูดให้ผูเ้รียนตั้งใจฟัง  ความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงของ         
ผูส้อนต่อการสอน  มีส่วนต่อความตั้งใจเรียนของผูเ้รียนเช่นกนั  ผูส้อนแต่ละคนจะมีวิธีการแตกต่าง
กนัออกไปแล้วแต่บุคลิกลกัษณะ  ตวัอย่างท่ีให้ต่อไปน้ี  พบว่าใช้ได้ผลดีในการสอนแอโรบิกดานซ์
ส าหรับผูส้อนท่ีประสบผลส าเร็จมาแลว้ ไดแ้ก่ 

1.  การสร้างระเบียบปฏิบติัก่อนการเร่ิมเรียน    เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ เช่น  ให้ผูเ้รียนรวมกนัในสถานท่ี ๆ ก าหนดให้  ใชส้ัญญาณให้เป็นท่ี
เขา้ใจระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน  ให้รู้วา่การเรียนจะไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ ให้
สนใจฟังผูส้อนและอยู่ในความสงบ ผูส้อนบางคนอาจก าหนดกิจกรรมไวแ้น่นอนว่า ผูเ้รียนตอ้งท า
อะไรบา้งเม่ือเขา้สู่หอ้งเรียนกิจกรรมเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

1.1  เขียนไวบ้นกระดานหรือติดไวท่ี้ฝาผนงัวา่  ตอ้งการใหผู้เ้รียนท าอะไร  เช่น   
1.1.1  จดัเตรียมเคร่ืองเสียง  เตรียมแผน่ซีดี 
1.1.2  ใหท้บทวนการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ 
1.1.3  เม่ือเพลงจบลงให้เก็บอุปกรณ์เขา้ท่ี  แลว้นัง่เขา้แถวหนา้กระดาน  3  แถว 

การเขียนค าสั่งควรเขียนหลาย ๆ  ค  าสั่ง  เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจอ่าน  ส่ิงท่ีเขียนติด
ไวอ้าจเก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีจะสอนในชัว่โมงนั้น  หรืออาจเป็นการทบทวนเก่ียวกบับทเรียนท่ีผา่นมา  
หรืออาจเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนเรียนบทเรียนก็ได ้

1.2  ผูส้อนบางคนอาจเร่ิมชั้นเรียนด้วยการเปิดเพลง  เม่ือผูเ้รียนมาถึงห้องเรียน  เพื่อ
เป็นการสร้างบรรยากาศและเป็นการอบอุ่นร่างกายเตรียมพร้อมก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนจริง ๆ  ขณะเดียวกนั
ผูส้อนก็สั่งให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ   เช่น  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดดเทา้คู่  และการกา้วชิด
กา้วไปตามเสียงเพลง  เป็นตน้   

2.  เม่ืออยูห่นา้ชั้นเรียนใหป้ระสานสายตากบัผูเ้รียน  บอกผูเ้รียนวา่วนัน้ีจะสอนอะไร 
3.  พูดดว้ยน ้าเสียงชดัเจน  สุภาพ  และมัน่คง  ดงัพอท่ีทุกคนไดย้นิ   
ก่อนถึงขั้นอธิบายและสาธิต  ให้ผูเ้รียนอบอุ่นร่างกายตามหลกัการการอบอุ่นร่างกาย ซ่ึง

แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ไดแ้ก่ 
1.  การอบอุ่นร่างกายก่อนการเรียนภาคปฏิบติั (Warm Up)  
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ในการเรียนแอโรบิกดานซ์ จะเร่ิมดว้ยการอบอุ่นร่างกายอย่างเหมาะสม  เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  อีกทั้งยงัเป็นการช่วยป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดจากการบาดเจ็บของ
กล้ามเน้ือได้  การอบอุ่นร่างกายควรจะปฏิบัติให้นาน  มีความเข้มข้นเพียงพอท่ีผู ้เรียนจะได้
เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  เวลาท่ีใช้ในการอบอุ่นร่างกายโดยทัว่ ๆ  ไปจะใช้ประมาณ  5 – 10  
นาที  โดยเน้นท่ีกลา้มเน้ือท่ีจะตอ้งใช้ในการปฏิบติั  เช่น  ให้ผูเ้รียนยืดกลา้มเน้ือขา  ยืดกลา้มเน้ือไหล่  
แขนและหลงั  ก่อนท่ีจะท าการเรียนแอโรบิกดานซ์ 

2.  การอบอุ่นร่างกายภายหลงัการเรียนภาคปฏิบติั (Warm Down) 
ผูส้อนบางคนละเลยท่ีจะให้ผูเ้รียนอบอุ่นร่างกายภายหลงัการเรียน  ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

การบาดเจ็บต่อผูเ้รียนได้  การอบอุ่นร่างกายภายหลังการเรียนใช้เวลาประมาณ  2-3  นาที  เพื่อให ้      
ร่างกายค่อย ๆ  กลบัเขา้สู่สภาพปกติและเป็นการช่วยผลกัดนัของเสียซ่ึงเกิดจากการออกก าลงักายจาก
ระบบไหลเวียนโลหิต  ผูส้อนสามารถใช้เวลาช่วงน้ีในการสรุปบทเรียนท่ีไดเ้รียนในชัว่โมงและเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดซ้กัถาม 

2.  ขั้นการอธิบายและการสาธิต 
 ก่อนท าการสอนทกัษะใด  ผูส้อนต้องอธิบายและสาธิตให้ผูเ้รียนดูว่าท าอย่างไร  การ

อธิบายและการสาธิตช่วยเพิ่มโอกาสให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัตามทิศทางท่ีผูส้อนก าหนดให้และเป็นการ
ตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเขา้ใจหรือไม่  ทางท่ีดีอาจท าการอธิบายและสาธิตในแต่ละทกัษะและให้ผูเ้รียนฝึก
ปฏิบติัทนัที  เม่ืออธิบายหรือสาธิตจะตอ้งพูดออกเสียงดงัและพูดชดัเจน  หันหน้าเขา้หาผูเ้รียน  อธิบาย
เป็นขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง  มีบางคร้ังขณะท่ีผูส้อนอธิบายอาจตอ้งใชผู้เ้รียนช่วยสาธิตประกอบ 

2.1  การอธิบาย 
คริสตินาและคอร์คอส (Christina  and Corcos. 1988 : 33 – 36 อ้างถึ งในจิรกรณ์               

ศิริประเสริฐ  2543 : 135) ไดแ้นะวิธีเตรียมพร้อมในการอธิบายไวว้่า การอธิบายเหมือนกบัการน าเขา้สู่
บทเรียนคือ พูดอยา่งสั้น ๆ ง่าย ๆ ไดใ้จความไม่วกวน และเลือกค าพูดท่ีดีท่ีสุด ค าพูดท่ีถูกเลือกมาใชน้ั้น
จะเป็นตวัส่ือสารโดยตรงวา่ผูส้อนตอ้งการให้ผูเ้รียนท าอะไร 

การอธิบายประกอบการสาธิตนั้น  ควรยดึหลกัการต่อไปน้ี 
 2.1.1 อธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจวา่ การสาธิตจะด าเนินไปอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น “ผูเ้รียนไดรู้้

หวัขอ้ท่ีจะเรียนและความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนแลว้ มาดูซิว่าจะท าอยา่งไร ให้ผูเ้รียนทุกคนมองมาท่ีผูส้อน
ขณะท่ีผูส้อนก าลงัสาธิต” 

 ขั้นต่อไปให้บอกผูเ้รียนว่า ผูส้อนจะท าการสาธิตอย่างไร ผูเ้รียนจะได้เตรียมพร้อม
บอกด้วยว่าจะท าก่ีคร้ัง และภายใต้เง่ือนไขใด ท่ีผูส้อนจะท าการสาธิต ก่อนอ่ืนผูส้อนจะแสดงให ้        
ผูเ้รียนดูว่าทกัษะน้ีท าอย่างไร  ในสถานการณ์จริง ๆ  ผูส้อนจะสาธิตให้ดูหลาย ๆ  คร้ัง  โดยจะเปล่ียน
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ต าแหน่งไปเร่ือย ๆ ซ่ึงจะท าให้ทุกคนมองเห็นวา่ ผูส้อนท าอย่างไร ในมุมท่ีแตกต่างกนั ผูเ้รียนเห็นเป็น
อยา่งไร จนกวา่จะแน่ใจวา่  ผูเ้รียนมีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะท าไดเ้อง 

 2.1.2  ให้ขอ้สังเกตท่ีส าคญั ๆ  2 – 3 ขอ้  เช่น  ควรเคล่ือนท่ีด้วยปลายเทา้หรือเข่าตอ้ง
งอเล็กนอ้ย  โดยการท าใหผู้เ้รียนดูประกอบค าอธิบาย 

 2.1.3. แบ่งองค์ประกอบของทักษะออกเป็นส่วน ๆ  ตัวอย่างเช่น การสอนการ     
เคล่ือนไหวเบ้ืองตน้โดยการกา้วแตะ (Step  Touch)  ในแอโรบิกดานซ์  ประกอบดว้ย 

1) การเตรียมพร้อม  ผูส้อนอธิบายว่า  ให้ผูเ้รียนทุกคนยืนเตรียมโดยแตะปลาย
เทา้ขวาท่ีจะเร่ิมตน้ไว ้ เข่ายอ่เล็กนอ้ย   ตามองตรงไปขา้งหนา้   

2) การปฏิบติั  ให้กา้วเทา้ขวา เร่ิมตน้ไปดา้นขา้ง ( นบั 1 ) และยกเทา้ซ้ายมาแตะ
ขา้งเทา้ขวา ( นบั 2 ) 

3) ใช้ค  าง่าย ๆ  เป็นสัญญาณท่ีช่วยเตือนความจ าของผูเ้รียนว่า  จะตอ้งท าอะไร
ในขั้นต่อไป  มกัใชก้บัการสอนทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีสลบัซับซ้อน  แต่ตอ้งแน่ใจว่าไดท้  าให้ง่ายและ
เป็นสัญลักษณ์โดยตรง  ซ่ึงอธิบายถึงการเคล่ือนไหวหรือต าแหน่งท่ีต้องการให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้         
ตวัอย่างเช่น ผูส้อนให้ผูเ้รียนท่องอยู่ในใจว่า  “กา้ว – แตะ – กา้ว – แตะ” ในการฝึกการกา้วแตะ (Step  
Touch)  

2.2  การสาธิต  
การสาธิตเป็นส่วนหน่ึงของการสอน  ท่ีแสดงให้เห็นถึงท่าทางการเคล่ือนไหว

มากกว่าท่ีจะพูดถึงเท่านั้ น การสาธิตจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งส าหรับผูเ้รียนท่ียงัไม่มีความเข้าใจ
เก่ียวกบัแนวคิด  และยงัจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นการฟัง 

จุดมุ่งหมายของการสาธิต เพื่อท่ีจะแสดงให้ผูเ้รียนเห็นว่า ทกัษะนั้นปฏิบติัอย่างไร   
การสาธิตมีลกัษณะพิเศษท่ีผูส้อนควรทราบดงัน้ี 

2.2.1 จดัชั้ นเรียนให้ผูเ้รียนทุกคนมองเห็นการสาธิตได้อย่างทั่วถึงและสามารถ
มองเห็นและได้ยินเสียงผูเ้รียนอย่างทัว่ถึง ระวงัไม่ให้มีส่ิงรบกวน ควรจดัรูปแบบการเข้าแถวของ
ผูเ้รียน   ขณะดูการสาธิต  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นการสาธิตและไดย้นิค าอธิบายโดยทัว่ถึง 

2.2.2 สาธิตท่าการเคล่ือนไหวทั้งหมด  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดภาพในใจของทกัษะนั้น ๆ  
เช่น  การยกเข่า (Knee  Up)  ให้สาธิตท่าโดยรวม  แลว้ค่อยอธิบายโดยแยกเป็นส่วนของแขน  ขา  และ    
ล าตวัทีหลงั 

2.2.3 สาธิตดว้ยความเร็วปกติและสาธิตชา้ ๆ  เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นภาพการเคล่ือนไหว
ของส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  เช่น  ชาติช (Schottische)  ให้ท าการสาธิตโดยท าซ ้ า ๆ  เพื่อช่วยให้ผูเ้รียน
เห็นท่าการเคล่ือนไหวของสะโพก  ขา  และเทา้ 
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2.2.4 บอกจุดท่ีผูเ้รียนตอ้งให้ความสนใจในการดูก่อนการสาธิต  เช่น การหันหน้า
ตามปลายเทา้  ให้ผูเ้รียนสังเกตท่ีเทา้ทั้งสองวา่ ถา้ปลายเทา้เคล่ือนท่ีไปทางไหนหน้าจะหันไปทางนั้น  
เป็นตน้ 

2.2.5 ตรวจสอบอยู่เสมอว่า  ผูเ้รียนเข้าใจท่ีผูส้อนได้อธิบายและสาธิตไปโดยให้       
ผูเ้รียนปฏิบติัใหดู้ 

2.2.6 ให้ผูเ้รียนท่ีท าได้ดี  สาธิตให้ผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ  ดูอาจขอให้ผูเ้รียนท่ีท าได้ดี  
หลาย ๆ  คนท าพร้อมกนั  เพราะการท่ีใหผู้เ้รียนคนเดียวสาธิตอาจท าให้ต่ืนเตน้หรืออายท่ีจะท าพยายาม
หลีกเล่ียงการช้ีไปท่ีผูเ้รียนท่ีเก่งหรืออ่อนให้ออกมาท าการสาธิตอยูเ่สมอ 

 อยา่งไรก็ตาม  ควรใช้เวลาน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ  าเป็นในการอธิบายและการสาธิต เพราะ
โดยทัว่ ๆ  ไปผูเ้รียนกระหายท่ีจะเป็นผูล้งมือปฏิบติัเอง  จึงเป็นการยากท่ีจะท าให้ผูเ้รียนมุ่งความสนใจ
อยูท่ี่การสาธิตเป็นระยะเวลานาน   จากงานวิจยัเก่ียวกบัการสอนแอโรบิกดานซ์  พบวา่ ผูเ้รียนมกัจะใช้
เวลาส่วนใหญ่ในการฟังผูส้อน จดัชั้นเรียนและรอเพื่อท่ีจะได้ปฏิบัติกิจกรรมมากกว่าท่ีจะปฏิบัติ        
กิจกรรมตามจุดมุ่งหมาย  ผูเ้รียนยงัใช้เวลาถึงหน่ึงในสามของชั่วโมงเรียนในการเคล่ือนท่ี (Graham. 
1992 : 36  อา้งถึงในจิรกรณ์  ศิริประเสริฐ  2543 : 134)  ถา้หากผูส้อนไดท้  าการจดัสรรเวลาและพื้นท่ีใน
การเรียนการสอนอย่างมีระบบ  เช่น  ก าหนดว่าในแต่ละขั้นของการสอนตอ้งใช้เวลาเท่าใด  และใช้
พื้นท่ีขนาดใด  ก็จะส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  (Manke. 1994 : 1 – 33  อา้งถึงใน       
จิรกรณ์  ศิริประเสริฐ  2543 : 138)  ปัญหาใหญ่ของการสอนทกัษะ  คือ  ท าอย่างไรจึงจะท าให้ผูเ้รียน
เฝ้าดูการสาธิตจนจบ  ควรให้ผูเ้รียนดูการสาธิต เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคล่ือนท่ีจนกว่าจะถึงเวลา
ปฏิบติัจริง  ผูเ้รียนอาจไม่เห็นการสาธิตทั้งหมด  หรือไม่เป็นการรบกวนผูเ้รียนผูอ่ื้นท่ีก าลงัสนใจดูการ
สาธิต  ถา้ผูเ้รียนคนนั้นลงมือปฏิบติัก่อนท่ีการสาธิตจะเสร็จส้ิน 

2.3  จะสาธิตเม่ือใด 
 ในการสอนทกัษะแก่ผูเ้ร่ิมหดัใหม่  ตอ้งใชผู้ท่ี้มีทกัษะดีถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของ

ผูเ้รียนใหท้ าการสาธิต  โดยทัว่ไปในการสอนทกัษะจะท าการสาธิต  3  คร้ัง  ดงัน้ี 
2.3.1 สาธิตก่อนการปฏิบติั  เป็นการแนะน าให้ผูเ้รียนดูวา่  รูปแบบท่ีผูส้อนตอ้งการ

ให้ท านั้นคืออะไร  การสาธิตก่อนฝึกปฏิบติัควรท าหลาย ๆ  เท่ียว  เพื่อให้ผูเ้รียนจ าได ้ ให้ท าการสาธิต
ใหผู้เ้รียนดูหลาย ๆ  มุม  ขณะเดียวกนัน้ีผูส้อนอธิบายประกอบ 

2.3.2 สาธิตขณะฝึกปฏิบติั   จ  าเป็นท่ีผูส้อนจะตอ้งหยุดการฝึกเพื่อจะสาธิตใหผู้เ้รียน
ดูซ ้ า  จะสาธิตซ ้ ามากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัระดบัของอายุและความสามารถของผูเ้รียน 
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การสาธิตระหว่างการฝึกหัด ใช้อยู่เสมอในกรณีท่ีเห็นว่า  ผูเ้รียนหลายคนยงัปฏิบติั
ไม่ถูกต้อง  ถึงแมว้่าผูเ้รียนท่ีมีทกัษะดีแล้วก็ตาม ผูส้อนยงัต้องใช้การสาธิตขณะฝึกปฏิบติัและให ้      
ค  าแนะน าเพิ่มเติมเพื่อขจดัขอ้บกพร่องท่ีมีอยู ่

2.3.3  สาธิตสรุปตอนทา้ยของชั่วโมงเรียน การสาธิตหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั
เสร็จส้ินแล้ว เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดร้ะลึกถึงการปฏิบติัทกัษะท่ีถูกตอ้งอีกคร้ังว่า ในการฝึกท่ีผ่านมายงัมี     
ขอ้บกพร่องใดบา้งท่ีตอ้งแกไ้ข 

2.4  ทิศทางของการสาธิต 
ผูส้าธิตควรหนัหนา้ไปตามทิศทางของการเคล่ือนไหว  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัจริง  เช่น  

2.4.1 ในการสาธิตแอโรบิกดานซ์หรือการเต้นแอโรบิก  ผูส้าธิตต้องหันหลังให้         
ผูเ้รียนมากกวา่ท่ีจะ หนัหนา้เขา้หาผูเ้รียน 

2.4.2  ในการสอนแอโรบิกดานซ์ อาจท าให้ผูเ้รียนเกิดการสับสนระหว่างดา้นขวาและ
ดา้นซ้ายของผูส้อนกบัดา้นขวาและดา้นซ้ายของผูเ้รียน ถา้ผูส้อนหันหน้าเขา้หาผูเ้รียน ปัญหาน้ีจะเห็น
ไดช้ดัเจน เม่ือผูส้อนตอ้งการให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามไปพร้อมกบัการสาธิตของผูส้อน ผูเ้รียนอาจเกิดความ
สับสนไดง่้าย ๆ  เม่ือพูดถึงดา้นขวาและด้านซ้าย  ปัญหาท่ีคล้าย ๆ  กนัน้ีบางคร้ังจะเกิดข้ึนเม่ือมีการ
สอนโดยใช้การสาธิตให้ผูเ้รียนปฏิบติัตาม  ในกิจกรรมทั้งหลายวิธีท่ีได้ผลและมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดคือ  การยืนหนัหลงัให้ชั้นเรียนและให้ผูเ้รียนเลียนแบบตามผูส้อน  แต่บางคร้ังการหนัหลงัให้ชั้น
เรียน  ท าให้ผูส้อนไม่สามารถมองเห็นได้ว่า  ผูเ้รียนไดเ้ลียนแบบการเคล่ือนไหวตามอย่างผูส้อนได ้  
ถูกตอ้งหรือไม่  เทคนิคท่ีนิยมใช้เป็นทางเลือกในการสอนอย่างหน่ึงโดยท่ีผูส้อนหันหน้าเขา้หาชั้น
เรียน  ปฏิบติัทกัษะในทิศทางเดียวกบัการเคล่ือนไหวของผูเ้รียนทั้งชั้น  ตวัอย่างเช่น  การสอนทกัษะ
เบ้ืองตน้แอโรบิกดานซ์  การอธิบายของผูส้อนจะเหมือนเดิม  แต่ผูส้อนจะกา้วเทา้ไปในทิศทางเดียวกบั
ผูเ้รียน  ถา้ท าตามวธีิน้ีผูส้อนและผูเ้รียนจะปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั   

2.5  ผูท่ี้จะท าการสาธิต  
การสาธิตมีหลายทางเลือก ไดแ้ก่  ผูส้อนท าการสาธิตเอง  ผูเ้รียนท่ีปฏิบติัไดดี้ออกมา

ท าการสาธิตหรืออาจใช้วีดีทศัน์  รูปภาพ  และภาพถ่าย  เป็นตน้  ส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี  ลว้นแต่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของการสอนทั้งส้ิน ในการตดัสินใจท่ีจะเลือกวิธีสาธิตแบบใด ตอ้งค านึงถึงระดบั
ทกัษะของผูเ้รียน ดูความเป็นไปไดใ้นกรณีท่ีจะให้ผูเ้รียนคนใดคนหน่ึงหรือผูเ้รียนจ าสวนหน่ึงออกมา
สาธิตหน้าชั้นเรียน  ผูส้อนมีทกัษะดีแค่ไหนท่ีจะท าการสาธิต  หรือว่าแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช้ เช่น       
รูปภาพ  ภาพถ่าย  และวดีีทศัน์  มีเพียงพอหรือไม่  จากการวจิยัพบวา่ คุณสมบติัและบุคลิกลกัษณะของ
ผูส้าธิต เช่น  ความสามารถ  สถานภาพ  อายุ  และความคลา้ยคลึงของผูส้าธิตและผูดู้การสาธิต (Landers  
and  Landers. 1973 : 129 – 139, Gould  and  Weiss. 1981. 17-29  อ้างถึ งใน  จิ รกรณ์                ศิ ริ
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ประเสริฐ  2543 : 140) จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูดู้การสาธิตในแง่ของผลกระทบต่อความตั้งใจใน
การเรียนรู้หรือดูการสาธิต  การสาธิตโดยผูส้อน  ผูส้อนท่ีมีทกัษะสูงจะให้ผลดีต่อผูเ้รียนมากกว่า          
ผูส้าธิตท่ีมีทกัษะนอ้ยหรือเพื่อนของผูเ้รียน  ถา้เพศของผูส้อนและผูเ้รียนเหมือนกนัจะท าให้การเรียนรู้
หรือแสดงทกัษะของผูเ้รียนดีกวา่คู่ท่ีเพศต่างกนั อีกทั้งการเรียนรู้จากการสังเกตหรือดูการสาธิตจะช่วย
เพิ่มระดบัของความมัน่ใจเฉพาะอย่าง (Self-Efficacy)  และลดความวิตกกงัวล  (นฤพนธ์  วงศ์จตุรภทัร 
2541 : 24) 

ส าหรับสถานศึกษาท่ีมีเทคโนโลยีเก่ียวกบัการสอนเพียงพอ  อาจใช้การสาธิตโดยวิธี
ดงัต่อไปน้ี 

 1.   การฉายเทปบนัทึกภาพ   ซ่ึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียดงัต่อไปน้ี 
1.1.  ขอ้ดี  

1.1.1 เปิดใหดู้ซ ้ า ๆ  ได ้
1.1.2 สามารถมองเห็นไดห้ลายมุม  ซ่ึงบางมุมไม่สามารถมองเห็นได ้              
1.1.3 ท าใหช้า้หรือเร็วได ้

1.2  ขอ้เสีย  
1.2.1 แพง 
1.2.2 ใชก้ลางแจง้ไม่ได ้
1.2.3 ไม่เป็นส่วนตวั  ไม่รู้สึกใกลชิ้ด 
1.2.4 ใชเ้วลามาก 

ควรให้ผูเ้รียนชมภาพในความเร็วปกติก่อน เพื่อให้เกิดความประทบัใจ หลงัจากนั้น
ให้ชมภาพช้าโดยผูส้อนคอยอธิบายว่า  ส่วนใดท่ีตอ้งการเน้นในการปฏิบติั เม่ือผูเ้รียนเขา้ใจแล้วว่า        
ผูส้อนตอ้งการใหท้ าอยา่งไร  จึงค่อยฉายภาพปกติ   แลว้จากนั้นใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั 

2.   การใช้ภาพถ่าย (ภาพต่อเน่ือง) ในการสาธิต การใช้ภาพถ่ายควรใช้ร่วมกบัการ
สาธิตสดหรือการใช้เทปบนัทึกภาพในความเร็วปกติ  ภาพถ่ายจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของ   
ร่างกายของผูเ้รียน 

2.6  ขอ้แนะน าส าหรับผูส้อนท่ีไม่สามารถสาธิตได ้
 ในกรณีท่ีผูส้อนท่ีไม่สามารถสาธิตให้ผูเ้รียนดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก       

ขอ้จ ากดัทางดา้นร่างกาย  แต่มีความจ าเป็นตอ้งสอนวชิาแอโรบิกดานซ์  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
2.6.1 จะตอ้งหมัน่ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัหลกัการเคล่ือนไหว  บทเรียนท่ีจะสอน  

การใชว้สัดุอุปกรณ์  หรือเคร่ืองมือช่วยต่าง ๆ  ถึงแมว้า่จะปฏิบติัใหผู้เ้รียนดูไม่ได ้ แต่ผูส้อนจะตอ้งรู้วา่
ท าอยา่งไร 
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2.6.2 เลือกผูเ้รียนท่ีมีทกัษะดีมาช่วยสาธิต  โดยผูส้อนจะเป็นผูอ้ธิบายและคอยแนะน า
ผูส้อนตอ้งสามารถบอกไดว้า่ส่ิงใดผดิ  ส่ิงใดถูก 

2.6.3  ใชโ้สตทศันูปกรณ์ช่วยในการสาธิต เช่น วดีีทศัน์ ภาพถ่าย และรูปภาพ เป็นตน้ 
2.6.4   ในการฝึกปฏิบติัให้แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อย  ให้แต่ละกลุ่มมีผูเ้รียนเก่ง

เป็นหัวหน้าเพื่อท่ีจะคอยช่วยเหลือผูเ้รียนคนอ่ืน เป็นการแบ่งเบาภาระของผูส้อนและ ช่วยให้การ
ปฏิบติัเป็นไปไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

สรุปว่าการจะใช้วิธีสาธิตแบบใดข้ึนอยู่กับระดับความสามารถและอายุของผูเ้ล่น     
ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการสาธิตคือ  ตอ้งแน่ใจว่าผูเ้รียนทุกคนสามารถมองเห็นและได้ยินอย่างทัว่ถึง      
ไม่ควรรีรอท่ีจะให้ผูเ้รียนยา้ยท่ีถา้มองไม่เห็นถนดัโดยการถาม  ตอ้งแน่ใจวา่  ผูเ้รียนมองเห็นการสาธิต
ในมุมเดียวกนัและควรสาธิตหลาย ๆ  มุม  เช่น  มุมดา้นหน้าและมุมดา้นขา้ง  ถา้เป็นรูปภาพให้แสดง
รูปภาพทั้งดา้นหนา้และดา้นขา้ง  (จิรกรณ์  ศิริประเสริฐ . 2543 : 141) 

3.  ขั้นการฝึกปฏิบัติทกัษะ 
หลงัจากท่ีผูส้อนไดอ้ธิบายและสาธิตไปแลว้  ผูเ้รียนจะแยกฝึก  อาจฝึกคนเดียว  จบัคู่หรือ

ฝึกเป็นกลุ่มยอ่ย  แลว้แต่กิจกรรมท่ีผูส้อนจดัให้  หากพบวา่  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ให้หยุด
การฝึกทนัที  แลว้ท าการสาธิตให้ดูอีกคร้ัง  ควรเตรียมกิจกรรมไวใ้ห้ผูเ้รียนไดฝึ้กหดัหลาย ๆ  กิจกรรม
อย่างเหมาะสมกบัเวลา  โดยผูส้อนมีหน้าท่ีคอยสังเกตการณ์ไปรอบ ๆ  ห้องเรียน  คอยแนะน าแกไ้ข
ขอ้บกพร่องและให้ก าลงัใจแก่ผูเ้รียน  กิจกรรมท่ีจดัให้ในการฝึกทกัษะควรเป็นกิจกรรมธรรมดาไม่
ซับซ้อน  เคล่ือนไหวง่าย  ควบคุมง่าย  และปลอดภยั  สถานการณ์การฝึกท่ีดีจะส่งผลถึงผูเ้รียนท าให้
ผูเ้รียนสนุกสนานและตั้งใจกบัการฝึก 

ก่อนการส้ินสุดการสอนในแต่ละคร้ัง  ผูส้อนควรเรียกรวมผูเ้รียนทั้งหมด  แลว้ซักถามว่า  
ยงัมีส่วนใดท่ีผูส้อนสอนไปทั้งหมดในวนัน้ีแลว้ผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจดี  อาจให้ผูเ้รียนท่ีมีทกัษะดีออกมา
สาธิตให้เพื่อนดูอีกคร้ัง  หลงัจากน้ีให้ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัสรุปบทเรียนท่ีไดเ้รียนมา  เน้นให ้   
ผูเ้รียนกลบัไปทบทวนทกัษะนอกเหนือจากท่ีไดฝึ้กหดัไปแลว้ในชั้นเรียน   

ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีปัญหา  ไม่สามารถปฏิบติัทกัษะท่ีสอนไปไดดี้  ใหผู้ส้อนใชเ้ทคนิคการ
สอนดงัต่อไปน้ี 

1.  ให้ผู ้สอนทบทวนกระบวนการสอนท่ีได้กล่าวไปแล้วอีกคร้ัง จากรายงานของ                 
ผูฝึ้กสอนกีฬา (Christina  and  Corcos. 1988 : 56  อา้งถึงใน จิรกรณ์  ศิริประเสริฐ  2543 : 142  )  พบว่า      
ส่ิงแรกท่ีผูฝึ้กสอนส่วนใหญ่ปฏิบติัเม่ือนักกีฬาไม่สามารถปฏิบติัทกัษะต่าง ๆ ท่ีสอนไปได้คือ การ
ทบทวนกระบวนการท่ีไดส้อนไปแล้วอีกคร้ัง  กระบวนการสอนน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัการ
สอนแอโรบิกดานซ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  ขั้นตอนเหล่าน้ีประกอบดว้ย 
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1.1 แจง้ผลการปฏิบติัยอ้นกลบั (Feedback)  ให้ผูเ้รียนทราบทนัที  หลงัจากให้ผูเ้รียน
หยุดฝึกซ้อม  ผูส้อนจะให้ก าลงัใจและช้ีให้เห็นถึงความพยายามในการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียน พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

1.2 อธิบายและสาธิตทักษะนั้ นอีกคร้ังหน่ึง  ถ้าให้ค  าแนะน าไปแล้วผูเ้รียนยงัไม่
สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  ผูส้อนอาจตอ้งสาธิตอยา่งช้า ๆ  กวา่คร้ังท่ีผ่านมา  
หรืออาจหยดุสาธิตเม่ือถึงจุดท่ีเป็นปัญหา  เพื่อใหข้อ้สังเกตท่ีผูเ้รียนควรทราบ 

1.3 ถามผูเ้รียนว่าเข้าใจหรือไม่ในส่ิงท่ีผูส้อนได้อธิบายและสาธิต โดยให้ผูเ้รียน      
ทบทวนให้ฟังว่า  ผูส้อนท าอย่างไร  อาจถามค าถามให้ผูเ้รียนตอบก็ได ้ ตอ้งตอบค าถามทุกค าถามท่ี
เก่ียวขอ้ง   

1.4 ให้ผูเ้รียนทดลองปฏิบัติอีกคร้ังหน่ึง ถ้ายงัไม่เห็นความก้าวหน้าเท่าท่ีควรให ้      
ทบทวนขั้นตอนตามขอ้ 1.2 ,1.3 ,1.4  ซ ้ าอีก   

2. ใช้วิธีการเสนอโดยอาศยัหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว (Kinesthesis) เข้า
ช่วย  เพื่อให้ผูเ้รียนผูน้ั้นมีท่าทางท่ีถูกตอ้ง  โดยอาศยัความรู้สึกโดยการเคล่ือนไหวท่ีเป็นธรรมชาติใน
การแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวน้ี  เป็นประโยชน์ส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่
สามารถปฏิบติัท่าทางได้ถูกตอ้ง  วิธีสอนแบบน้ีมกัใช้หลงัจากท่ีผูส้อนได้ใช้วิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ      
มาแลว้  อยา่งไรก็ตามถา้สังเกตวา่  ผูเ้รียนยงัท าไม่ไดอี้กอาจจะตอ้งใชเ้ทคนิควิธีอ่ืน ๆ  หรือด าเนินการ
สอนในขั้นต่อไป 

อุปสรรคบางประการท่ีมีผลท าให้การเรียนรู้ทกัษะการเคล่ือนไหวไม่พฒันาเท่าท่ีควร  
อาจเน่ืองมาจากสอนทกัษะท่ียากซบัซ้อนเกินไปส าหรับระดบัการพฒันาของผูเ้รียนหรือสอนทกัษะไม่
ถูกตอ้งให้แก่ผูเ้รียน  ปัญหาเหล่าน้ีควรน าไปพูดคุยกบัผูส้อนคนอ่ืน ๆ  หรือแมก้ระทัง่ผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ 
ดู  ซ่ึงอาจให้ความชัดเจนว่าท าไมผู ้เรียนถึงปฏิบัติทักษะนั้ น ๆ ไม่ค่อยได้ และผู ้สอนจะต้องท า
อะไรบา้งเพื่อแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 

บ่อยคร้ังท่ีผูเ้รียนคาดหวงัว่า จะสามารถปฏิบติักิจกรรมท่ีผูส้อนสอนในชัว่โมงนั้นได้
ทนัทีหลังจากท่ีเม่ือผูส้อนได้อธิบายและสาธิตอย่างละเอียดชัดเจนพร้อมกับให้แบบฝึกหัด  โดยท่ี        
ผูส้อนลืมบอกผูเ้รียนไปวา่  ทกัษะท่ีสอนไปนั้นไม่สามารถเรียนรู้ไดภ้ายใน  20  นาที  ผูส้อนตอ้งช้ีให ้ 
ผูเ้รียนเห็นว่า  ทกัษะจะเกิดข้ึนตอ้งใช้เวลานาน  เม่ือผูเ้รียนเขา้ใจจะท าให้เกิดก าลงัใจไม่คิดว่าตนเอง     
ลม้เหลว  

การสอนทกัษะใหม่ 
ขั้นตอนในการสอนทักษะใหม่ให้แก่ผูเ้รียน  (Christina  and  Corcos. 1988 : 3  อ้างถึงใน       

จิรกรณ์  ศิริประเสริฐ   2543 : 144)  นิยมปฏิบติัดงัน้ี 
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1.  แนะน าทกัษะ 
2.  สาธิตพร้อมทั้งอธิบายสั้น  ๆ   เก่ียวกบัทกัษะนั้น 
3.  ฝึกทกัษะ 
4.  แจง้ผลยอ้นกลบัใหผู้เ้รียนทราบเพื่อจะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
นอกจากน้ีควรน าส่ิงท่ีสอนไปแล้วมาเช่ือมโยงเข้ากับบทเรียนใหม่ เช่น รูปแบบการ      

เคล่ือนไหวท่ีคล้ายของเดิมและหลกัการง่าย ๆ  จะช่วยให้ผูเ้รียนเรียนทกัษะใหม่ได้ง่ายข้ึน บางคร้ัง  
เรียกวา่  การถ่ายโยงการเรียนรู้  การเรียนรู้ทกัษะหน่ึงจะส่งผลถึงการเรียนรู้ในทกัษะอ่ืน ๆ    ถา้ผูเ้รียน
เขา้ใจความสัมพนัธ์ของการถ่ายโยงทกัษะและหลกัการท่ีผูส้อน สอนไปแลว้กบัทกัษะท่ีจะเรียนใหม่ก็
จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ ไดดี้ข้ึน 

1.  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสอนทกัษะ 
เมลวิลล์ (Melvilles. 1988 : 18-20  อา้งถึงใน จิรกรณ์  ศิริประเสริฐ.  2543 : 144)  ได้ให้

ขอ้เสนอแนะเพื่อช่วยในการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ไว ้   
ดงัน้ี 

1.1 อธิบายและสาธิตเพียงหน่ึงตวัอยา่งในแต่ละคร้ัง 
1.2 อธิบายให้สั้นและชดัเจน  เน่ืองจากผูเ้รียนตอ้งการฟังค าอธิบายสั้น ๆ   และตอ้งการ

กลบัไปสู่กิจกรรมอย่างรวดเร็ว  จากการวิจยั (Metzler.  1985 : 147-152)  พบว่าผูส้อนแอโรบิกดานซ์
หลายคนเสียเวลาส่วนมากในการสอนไปกับการพูด  ส่วนผูเ้รียนส่วนมากเสียเวลาไปกับการฟังรอ  
และจดัรูปแบบชั้นเรียน 

1.3 ใช้ค  าหรือข้อความสั้ น ๆ  เพื่อเป็นการย  ้าเตือน เช่น กระโดดเขย่ง ให้ใช้ว่า ก้าว – 
กระโดด – กา้ว – กระโดด  เป็นตน้ 

1.4 สังเกตพฤติกรรมของผู ้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม  เช่น  ในการสอนทักษะ      
เบ้ืองตน้ของแอโรบิกดานซ์   โดยการ Grapevine  แนะน าใหผู้เ้รียนปฏิบติัดงัน้ี 

1.4.1 กา้วเทา้ขวาไปทางขวา 
1.4.2 กา้วเทา้ซา้ยไขวไ้ปหลงัเทา้ขวา 
1.4.3 กา้วเทา้ขวาไปทางขวา 
1.4.4 แตะเทา้ซา้ยขา้งเทา้ขวา 

นอกเหนือจากน้ีในการสอนเพื่อให้เกิดผลดีผูส้อนตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
1. ผูส้อนควรแจง้จุดมุ่งหมายของการเรียนแอโรบิกดานซ์และให้เหตุผลว่า ท าไมต้องท า

ทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ต่าง ๆ 
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2. ต้องคอยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู ้เรียน เช่น อาจถามผูเ้รียนว่า “เม่ือเวลา             
ผูเ้รียนกระโดด ผูเ้รียนท าเสียงให้ค่อยท่ีสุดเหมือนกบัเสียงแมวกระโดดหรือใบไมห้ล่นไดไ้หม  วนัน้ี    
ผูส้อนจะสอนวธีิการกระโดดโดยใหเ้สียงค่อยท่ีสุด” 

3. ก าหนดใหผู้เ้รียนทุกคนมีสมุดบนัทึก  เพื่อบนัทึกเก่ียวกบั 
     3.1  กิจกรรมใดท่ีท าท่ีบา้น  ท าก่ีนาที  หรือดูโทรทศัน์ก่ีนาที 
     3.2  บนัทึกเก่ียวกบัสมรรถภาพทางกาย 
     3.3  เขียนความรู้สึกเก่ียวกบัตนเองและกิจกรรมแอโรบิกดานซ์ท่ีผูส้อนใหป้ฏิบติั 
     3.4  บนัทึกส่ิงท่ีผูส้อนไดส้อนไปในชัว่โมง 
     3.5  บนัทึกค าศพัท ์แอโรบิกดานซ์  เช่น  เดิน  กระโดด  และสไลด ์
4. เขียนกฎระเบียบท่ีสั้ น ๆ  เขา้ใจและปฏิบติัไดง่้าย  และมีความหมายในทางบวก  ติดไวท่ี้

ห้องแอโรบิกดานซ์  แต่ก็ไม่ได้รับประกนัว่า  ผูเ้รียนจะปฏิบติัตามกฎท่ีให้ไวน้ี้  ผูเ้รียนควรจะได้ฝึก
ปฏิบติัตามกฎระเบียบดงักล่าวขอ้ความท่ีติดไวเ้ป็นขอ้เตือนใจส าหรับผูเ้รียนเก่าและเป็นประโยชน์
ส าหรับผูเ้รียนใหม่ดว้ย   

5. ผูส้อนท่ีประสบผลส าเร็จมีระดับของความมัน่คงสูง  เม่ือพูดส่ิงใดจะหมายความตาม       
ส่ิงนั้ น  แต่ในขณะเดียวกันก็จะให้ความอบอุ่นต่อผูเ้รียน ไม่ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกกลัว  แต่ต้องการให ้        
ผูเ้รียน เขา้ใจวา่ท าไมตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและไม่อนุญาตใหผู้เ้รียนหลีกเล่ียงกฎเหล่าน้ี 

6. ท  าให้ผูเ้รียนลดความกลวัในการไดรั้บการบาดเจ็บให้น้อยลง  ก่อนท่ีผูเ้รียนจะไดป้ฏิบติั
ทกัษะ  ซ่ึงบางทกัษะมีแนวโน้มว่าจะเกิดอนัตรายได ้ ผูส้อนตอ้งสนับสนุนกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้สึกว่า       
ผูเ้รียนจะไม่ได้รับอันตรายเม่ือตั้ งใจปฏิบัติ โดยผูส้อนสามารถลดความกลัวและการเส่ียงต่อการ
บาดเจ็บของผู ้เรียนได้โดยปฏิบัติดังน้ี  (Christina and Corcos  1988 : 58-59 อ้างถึงใน จิรกรณ์  ศิ ริ
ประเสริฐ  2543 : 146) 

6.1 สอนทกัษะเป็นล าดบัขั้น 
6.2 สาธิตให้ผูเ้รียนดูและอธิบายว่า  ผูเ้รียนมีความพร้อมมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติ

ทกัษะนั้นไดแ้ลว้ 
6.3 สอนผูเ้รียนในเร่ือง หลักของความปลอดภยัในการปฏิบัติทักษะ ก่อนท่ีจะเรียน

ทกัษะนั้น ๆ 
6.4 ใชเ้ทคนิคการช่วยเหลือ  เช่น  แนะน าการใชร้องเทา้ท่ีถูกตอ้ง 
6.5 เตรียมผูเ้รียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียน ในเร่ืองของทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัแอโรบิก

ดานซ์  ท่ีตอ้งเรียนในเทอมนั้น  ความแข็งแรงและความยดืหยุน่ของร่างกายท่ีพร้อม  ผูส้อนตอ้งอธิบาย
แผนการเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียนทราบ 
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6.6 แสดงความเช่ือมัน่ในความสามารถของผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยในดา้นความรู้สึกพร้อม
ของผูเ้รียนได ้

6.7 ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของการปฏิบติัทกัษะ 
7.  พยายามให้ผู เ้รียนลดความกลัวเก่ียวกับการล้มเหลว ผูเ้รียนบางคนไม่สามารถปฏิบัติ 

ทกัษะ ไดดี้อย่างมีเหตุผลหลงัจากการอธิบายและสาธิตของผูส้อน เพราะว่าเกิดความกลวัว่าจะปฏิบติั  
ผิดพลาด  ผูเ้รียนมกัมีความเช่ือว่า  ทกัษะความสามารถดา้นการเคล่ือนไหวเป็นส่ิงส าคญั  เป็นตวัช้ีถึง
คุณค่าของความเป็นมนุษย ์ ถา้ปฏิบติัทกัษะไดดี้ก็จะถือวา่ตนเองมีคุณค่า  แต่ถา้ปฏิบติัไดไ้ม่ดีก็จะมอง
ว่า  ตนเองแย่มากหรือไม่มีคุณค่า ผูเ้รียนมกัจะพูดว่า  “หนูไม่เก่ง”  หรือ “หนูไม่สามารถท าอะไรได ้   
ถูกตอ้ง  ซ่ึงทศันคติในทางลบน้ีจะเป็นสัญลกัษณ์ของความลม้เหลว  ให้ปฏิบติัทกัษะไดไ้ม่ดีในการฝึก
ปฏิบัติควรจัดให้ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใกล้เคียงกันฝึกซ้อมด้วยกันจะช่วยให้ผูเ้รียนไม่รู้สึกว่า         
ลม้เหลวอยูต่ลอดเวลา 

ผูส้อนตอ้งรับผิดชอบท่ีจะท าให้ผูเ้รียนหลีกเล่ียงการคิดในแง่ลบน้ี โดยสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียนให้เห็นวา่ การท าผิดพลาดเป็นธรรมชาติ  ในการฝึกปฏิบติัมกัเกิดขอ้ผิดพลาดซ่ึงจะเกิดข้ึน
เสมอ  ความผิดพลาดเป็นส่ิงปกติธรรมดาไม่ใช่ตวัช้ีถึงคุณค่าของมนุษย ์ อีกทั้งพยายามให้ผูเ้รียนมี     
ทศันคติในทางบวกท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ระมดัระวงัไม่ให้ผูเ้รียนหัวเราะเม่ือเพื่อนท า     
ผดิพลาด     ทั้งผูส้อนเองก็ตอ้งระมดัระวงัดว้ย  ผูส้อนตอ้งแสดงให้ผูเ้รียนเห็นวา่การท าผิดพลาดในการ
ปฏิบติัทกัษะเป็นส่ิงธรรมดา 

8.  ใช้วิธีการสอนหลาย ๆ  อย่างเพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนอยู่ตลอดเวลา  การสอน
ทกัษะดว้ยวธีิการบรรยายประกอบการสาธิตเป็นวิธีท่ีผูส้อนแอโรบิกดานซ์ใชก้นัเป็นปกติ         แต่อาจ
มีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น  ใช้เทปบันทึกภาพ  สไลด์  เทปเสียงหรือภาพประกอบ  เป็นต้น  
เพื่อให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ  จากการวิจัยเก่ียวกับการสอนทักษะโดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาแบดมินตนัโดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ  ละ 16  คน ให้แต่
ละกลุ่มมีความสามารถเท่า ๆ  กนัในดา้นทกัษะแบดมินตนัและความสามารถในการเรียนทกัษะกลไก  
แลว้ท าการสอนทกัษะกีฬาแบดมินตนัเป็นเวลา  12  สัปดาห์ ๆ  ละ  1  ชัว่โมง  กลุ่มท่ีหน่ึงสอนแบบใช้
สไลด์เทปเสียงประกอบการบรรยายและสาธิต  ผลการวิจยัพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดว้ยวิธีสอน
ทั้ง  3  แบบท่ีกล่าวมาไม่มีความแตกต่างกนั  (ไพบูลย ์ ศรีสมศกัด์ิ   2524 : 97) 

9.  ใชเ้วลาในการสอนทกัษะแต่ละคร้ังน้อย ๆ  แต่สอนบ่อย ๆ  คร้ัง  จะไดผ้ลดีกวา่การสอน
ท่ีใช้เวลานานแต่สอนไม่บ่อยคร้ัง  จากผลการวิจยัพบว่า  จ  านวนความถ่ีและระยะเวลาของการสอน
หรือการฝึกหดัมีผลต่อความสามารถในการปฏิบติัทกัษะกีฬา (อนนัต ์ จ่ึงตระกูล  2538 : 77 – 80)  และ
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สมรรถภาพทางกายด้านการไหลเวียนของระบบโลหิต (ชูศกัด์ิ  เวชแพศย ์ และกันยา ปาละวิวธัน์   
2528 : 172)  

ถา้สังเกตให้ดีจะพบว่าในแต่ละขั้นตอนของการสอนทกัษะมีเน้ือหารายละเอียดท่ีสามารถ
แบ่งแยกออกเป็นก่ีขั้นตอนก็ได ้ แลว้แต่ความตอ้งการ  ความสนใจ  และความสามารถของผูส้อนท่ีจะ
น ารายละเอียดของขั้นตอนต่อไปน้ีไปประยกุตใ์ช ้
 

การจัดระดับช้ันเรียนในการฝึกแอโรบิกดานซ์ 
 พนัทิพา  สินรัชตานนัท ์(2541 : 67)  ไดแ้บ่งระดบัชั้นในการฝึก  ออกเป็น 3 ระดบั  ดงัน้ี 
 1.  ระดบัผูเ้ร่ิมฝึก (Beginers  level)  ระดบัชั้นเรียนน้ีจะจดัใหก้บัผูท่ี้ยงัไม่เคยเตน้แอโรบิกมา
ก่อนหรือผูท่ี้ไม่เคยออกก าลงักาย ร่างกายไม่แข็งแรง จะเน้นการฝึกเทคนิค  การเคล่ือนไหวร่างกาย
พื้นฐาน วิธีการวางท่าทางร่างกายทุกส่วน การบงัคบัการเคล่ือนไหวร่างกายเฉพาะส่วนท่าท่ีใชค้วรง่าย 
มีประสิทธิภาพและปลอดภยั ผูเ้รียนควรมีโอกาสไดเ้รียนรู้ประโยชน์ของท่าบริหารต่าง ๆ และอนัตราย
จากท่าท่ีไม่ถูกต้อง ฝึกประสารทสัมผสัให้รู้จกัการใช้ก าลังให้เต็มท่ี เพื่อเพิ่มความหนักในการฝึก 
จงัหวะเพลงจะชา้และชดัเจน ผูเ้รียนไดฝึ้กการนบัจงัหวะและการเคล่ือนไหวให้เขา้กบัจงัหวะ 
 2.  ระดบักลาง (Intermediate  level) ระดบัน้ีผูเ้รียนจะตอ้งผ่านระดบัผูเ้ร่ิมฝึกมาแลว้ มีการ
ฝึกสม ่าเสมออย่างน้อย 6 เดือน หรือผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรงพอท่ีจะเคล่ือนไหวร่างกายได้ถูกตอ้งและ
คล่องแคล่ว คุน้เคยท่าทางพื้นฐานต่าง ๆ สามารถท าไดเ้ร็วข้ึนและเปล่ียนท่าไดร้าบร่ืน จะใช้ท่าท่ียาก 
ซบัซ้อนและเทคนิคมากข้ึน เล่นหนกัและนานข้ึนดว้ยจงัหวะท่ีเร็ว เป็นระดบัท่ีเหมาะส าหรับการออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพส าหรับผูท่ี้ชอบออกก าลงักายเป็นประจ า 
 3.  ระดับสูง  (Advance  level) ระดับน้ีเป็นชั้นเรียนของผูช้  านาญการเต้นแอโรบิก และมี
ประสบการณ์มานาน ผูเ้รียนควรมีความสมบูรณ์ แข็งแรงเต็มท่ี เช่น  นักกีฬา  ควรมีอายุต  ่ากว่า 30 ปี  
สามารถออกก าลังกายได้หนักและนาน มีความคล่องแคล้วว่องไว ความอ่อนตัว การทรงตวัและ
ประสาทสัมผสัดี สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองไดทุ้กสถานการณ์ การเตน้ในระดบัน้ียาก 
ซบัซอ้น ไดก้ าลงัเตม็ท่ี  เป็นชั้นเรียนท่ีเหมาะส าหรับการฝึกเพื่อสมรรถภาพสูลสุดและความเป็นเลิศใน
การเตน้แอโรบิกดานซ์ 

 
เทคนิคการสอนแอโรบิกดานซ์  

ความสัมฤทธ์ิผลมากน้อยในการเรียนของผูเ้รียนนั้น ข้ึนอยู่กับการเตรียมตวัของผูส้อน         
ผูส้อนส่วนมากไดรั้บการศึกษาและฝึกอบรมในวิธีการสอนมาแลว้ แต่การสอนเฉพาะวิชานั้นอาศยัวิธี
โดยเฉพาะของมนั ในการสอนแอโรบิกดานซ์นั้นผูส้อนจะตอ้งท าความเขา้ใจในทกัษะพื้นฐานดนตรี
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และล าดับก่อนหลังของแบบการเต้นแอโรบิก ก่อนท่ีจะได้ท าการสอนให้ผูเ้รียนให้เต้นแอโรบิก        
การเตรียมตวัของผูส้อนควรจะไดพ้ิจารณาในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัทกัษะพื้นฐาน 
2. มีความเขา้ใจในล าดบัของการแอโรบิกดานซ์ตามแบบ (Pattern) ใหมี้ความสัมพนัธ์กบัดนตรี 
3. ท าความคุน้เคยกบัเสียงดนตรีตอนน าและจงัหวะเพลง 
4. ความสามารถท่ีจะสาธิตไดอ้ยา่งแม่นย  าทั้งกบัดนตรีและยงัไม่ตอ้งใชด้นตรี 
5. จดัหาอุปกรณ์ และเคร่ืองอ านวยความสะดวกทุกชนิดท่ีจะช่วยอ านวยประโยชน์ในการ

สอนและการเรียน 
 

โครงสร้างของท่า  (Choreography) 
1.  หลกัวธีิการสอน  (Learning  Curves) 
 ทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอนแอโรบิกดานซ์ ต้องมีการพินิจพิจารณาถึงวิธีการสอน

เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมในชั้นเรียนสามารถกระท าตามไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  การมีทกัษะความสามารถในการสอน
ท่ีดีคือจะตอ้งมีการวางแผนการสอน  มีการฝึกและการปฏิบติั เพื่อให้เกิดความพร้อมส าหรับการสอน           
ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหก้ารสอนในชั้นเรียนประสบผลส าเร็จโดยดี 

วิธีการสอนแอโรบิก มีหลายวิธีดว้ยกนั ท่ีผูส้อนแอโรบิก สามารถน าไปใช้ในการเรียน
การสอนได้  ผูส้อนแอโรบิกควรจะเลือกวิธีการใดวิธีการหน่ึง  ท่ีตนเองมีความถนัดและง่ายส าหรับ 
ตนเองในการสอนในชั้นเรียน  ซ่ึงจะมีอยู ่ 6  วธีิการดงัน้ีคือ 

1.1  Pyramid   คือ  การเร่ิมจากท่าการเคล่ือนไหว  1  คร้ัง  แล้วค่อย ๆ  เพิ่มจ านวน คร้ัง
เป็น  4    8  หรือ  16 

  ตวัอยา่ง 
Side  Tap   R/L 2 
To  Double  Side  Tap  R/L 4 
To  4  Side  Tap  R&L     8 

1.2  Reverse  Pyramid  คือ  เร่ิมจากจ านวนคร้ังท่ีมาก  แลว้ค่อยลดจ านวนคร้ังลง  เทคนิค
การสอนโดยวิธีการน้ีเป็นวิธีการสอนท่ีใหผ้ล  และประสิทธิภาพสูงเพราะเรามีเวลามากพอท่ีจะบอกท่า
ต่อไปไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 

ตวัอยา่ง 
8 Grapevine  +  8  Easy  walks  x  2 – 4 
4 Grapevine +  4  Easy  walks  x  2 – 4 
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2 Grapevine  +  2  Easy  walks  x  2 – 4 
1 Grapevine  +  1  Easy  walks  x  2 – 8 

1.3  Add– On  คือ  การเร่ิมจากท่าการเคล่ือนไหว  2 ท่า  แลว้ค่อย ๆ เพิ่มท่าเขา้ไปทีละท่า  
ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมในชั้นเรียนจะตอ้งมีความจ าท่ีดีเลิศ โดยสามารถทบทวนไดจ้ากท่าแรกจนท่าสุดทา้ย  และ
โดยวิธีการสอนแบบน้ี  เราสามารถท่ีจะสอนให้เกิดความน่าสนใจมากข้ึน โดยมีการเปล่ียนทิศทางการ
เคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน 

ตวัอยา่ง 
ท่า  A    2  รอบ  x  Walk  F/WD  4  คร้ัง +  Walk  B/WD  4  คร้ัง      (16  คร้ัง) 
ท่า  B    8  x  Step  Touch    16  คร้ัง 
น า  A  +  B    ท าซ ้ าหลาย ๆ  คร้ัง 
ท่า  C   8  x  Heel Press 16  คร้ัง 
น า  A  +  B  +  C  ท าซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง 
ท่า  D   8  x  Side  Tap  16  คร้ัง 
น า  A  +  B  +  C  +  D  ท าซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง 
ให้เร่ิมจากจ านวนคร้ังท่ีมาก  โดยเราสามารถใช้  Reverse  Pyramid เพื่อลดจ านวน

คร้ังลง  ดงันั้นให้จ  าไวเ้สมอวา่มีเทคนิควิธีการสอนหลายวิธีท่ีเราสามารถน ามาใชส้อนในชั้นเรียนของ
เราได ้

 1.4  Link Technique คือ  การสอนทีละ  2  ท่า  แลว้น ามาเช่ือมรวมกนัโดยการสอนท่า  
A  และ  B  น ามารวม  (A + B)  และให้ท าซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง  แลว้ต่อไปจึงสอนท่า  C  และ  D  แลว้น ามา
รวมกนั  (C + D)  หลงัจากนั้นแลว้ใหร้วมกนัทั้งหมด  (A + B)  +  (C + D) 

 1.5  Layer Technique คือ การเพิ่มท่าเข้าไปในแบบฝึกหัดท่ีได้เตรียมไวใ้นจ านวน  
Beat ท่ีเท่าเดิม   โดยผูเ้ขา้ร่วมในชั้นเรียนสามารถท่ีจะเลือกท าแบบง่าย ๆ หรือยากข้ึนก็ได ้

  ตวัอยา่ง 
ท่า  A  Grapevine Right  x  6  Step Touch,  RPT(ท าซ ้ า)  Left 
ท่า  B  Grapevine Right  x  3  Leg  Curl,  x  2  Easy  Walk,  RPT(ท าซ ้ า)  Left 
ท่า  C  4  Step Touch Right,  RPT  (ท าซ ้ า)  Left 
ท่า  D  4  Leg  Curl  Left  ,  Right 
ให้ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบ  Add – On  หรือ  Link  แล้วค่อย ๆ เพิ่มท่าเขา้ไป 

หรือเปล่ียนเล็กนอ้ยจากแบบฝึกเดิม  ท่ีมีอยูด่งัต่อไปน้ี 
ท่า A Grapevine Right x 3 Turning Step Touch x 1 Leg Curl Repeater,RPT (ท าซ ้ า) Left 
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ท่า B Grapevine Right x  3  Turning  Leg  Curl,  x  2  Easy  Walk,  RPT  (ท าซ ้ า) Left 
ท่า C  3  Step Touch R  x  2  Single  Step Touch L/R  x  3  Step Touch  Left 
ท่า D  3    Leg  Curl,  x  2  Step Touch,  x  3   Leg  Curl  

1.6  Holding  Pattern / Pattern Removal  เทคนิควิธีการสอนน้ี  เป็นการเคล่ือนไหว 
ง่าย ๆ โดยการย  ่าอยูก่บัท่ี  วิ่งอยูก่บัท่ีเพื่อคงระดบัความเขม้ขน้  พร้อมทั้งใชเ้วลานั้นในการคิดสร้างท่า 
และสอนท่าท่ียากมากข้ึนกบัผูเ้ขา้ร่วมในชั้นเรียน 

2.  หลกัวธีิการนับจังหวะ (Beat Counts)   
2.1  Phase เป็นจงัหวะของเพลงท่ีใชส้อน ซ่ึงจะจดัไวเ้ป็นกลุ่มของ 8 จงัหวะ ดงันั้นเม่ือ

เตน้แอโรบิกโดยใช ้วธีิ  Phase  จะเร่ิมท่ีจงัหวะแรก  และส้ินสุดท่ีจงัหวะ  8  เสมอ ดงัน้ี  
 1 Phase    =  8   Counts 
 1 Block  =  32 Counts 

   Bridge  =  ตวัเช่ือม ระหวา่งดนตรี 
 ตวัอยา่งเช่น 
1 Grapevine (4)   4  ALT  Step Touch (8),   1 Grapevine   (4)  =  16 
2 Easy  Walk (8)   1  Pivot  Turn (4), 4  March  in  Place  (4)  =  16 
Cross Phasing การสอนตอ้งเร่ิมตน้ท่ีจงัหวะแรก แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งส้ินสุด  ในจงัหวะ  8  

วธีิการน้ีเป็นวธีิการท่ีเพิ่มความหลากหลาย  และความน่าสนใจในชั้นเรียนมากยิง่ข้ึน 
ตวัอยา่งเช่น 
Leg  Curl Repeater (8)   1  Grapevine (1)  2  Squat Press  (8)  =  16 
DBL  Leg  Curl (4)  Step Touch (4)   1 Grapevine  (4)  2  Squat Press  =  16 
1  Leg  Curl (2)  1  Heel (2)  1  Heel  (2)  +  1  Side  Tap  =  6,  
1  Grapevine  (4)  3  Squat Press  (6)  Cross Phasing =  16 

  ควรจ าไวเ้สมอว่า  การนับแบบ  Cross Phasing คร้ังสุดท้ายของการนับคร้ังสุดทา้ยจะ
ส้ินสุดท่ี  16  เสมอ  เพื่อท่ีจะไดคุ้มส่วนท่ีเหลืออยูอี่ก  16 

3.  การบอกท่า   (Cueing) 
ส่ิงส าคญัของการสอนแอโรบิกดานซ์ คือ  การบอกท่าหรือการแจง้ล่วงหน้า ส าหรับท่า

และ     ทิศทางถดัไป เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมในชั้นเรียนสามารถกระท าตามได้อย่างถูกตอ้ง หรืออาจจะใช้
วิธีการสาธิตให้ดูก่อน  นอกจากน้ีแลว้ยงัรวมไปถึงการนบัจงัหวะท่ีถูกตอ้ง ความปลอดภยัในชั้นเรียน 
และเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมในชั้นเรียนพึงพอใจกบัชั้นเรียนนั้นดว้ย ถา้มีการเตรียมตวัท่ีดีส าหรับ
การ      บอกท่า (Cueing) การสอนในชั้นเรียนก็จะประสบความส าเร็จยิง่ข้ึน 
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การใหส้ัญญาณในการบอกท่ามีอยู ่ 6  ชนิด  คือ 
1.  Visual Cueing  คือ  การสาธิตให้ผูเ้ขา้ร่วมในชั้นเรียนดูก่อน  แลว้จึงท าตามหลงัจากท่ี

เขา้ใจดีแลว้ 
2.  Footwork  Cueing  คือ  ใหมี้การบอกวา่จะใชเ้ทา้ขา้งใด  (ขวาหรือซา้ย)  ส าหรับท่านั้น ๆ  
3.  Directional Cueing  คือ  ให้บอกทิศทางในท่านั้น ๆ ว่าจะไปทิศทางใด  ขา้งหน้าขา้ง

หลงั  โดยอาจใหส้ัญญาณมือในการบอกทิศทางได ้
4.  Rhythmic  Cueing คือ  การบอกจงัหวะของท่าในการสอน  ซ่ึงมี 3 แบบ  ดว้ยกนั  คือ 

4.1  แบบปกติ  (Normal  Time)  คือ  การกา้วปกติ  4  จงัหวะ  1  2   3   4 
4.2  แบบคร่ึงหน่ึง (Half  Time)  คือ การกา้วชา้กวา่ปกติ  2  จงัหวะ 1 และ 2  3 และ  4 
4.3  แบบเท่าตวั  Double  คือ  การกา้วเร็ว ๆ 8  จงัหวะ  1&   2&   3&   4& 

5.  Numerical  Cueing คือ  การนับจงัหวะเพื่อเตรียมบอกท่าเปล่ียนถดัไปเช่น นับ  4   3   
2  แลว้ไม่ตอ้งนบั  1  ใหบ้อกท่าถดัไปเลย 

6.  Step Cueing   คือ   การบอกช่ือท่าทุกท่าเวลาสอน   ดงันั้นเม่ือมีการสอนในชั้นเรียน  
ควรมีการใชส้ัญญาณการบอกท่าทุกชนิดรวมกนั 

4.  ส่วนประกอบของความหลากหลาย  (Element  of  variation) 
D  = Directional  Variation  คือ ความหลากหลายของทิศทาง เช่น ไปข้างหน้า  ไปข้าง

หลงั   ดา้นขา้ง 
R =  Rhythmic  Variation  คือ  ความหลากหลายของจังหวะการสอน  (Normal  Half,  

DBL  Time) 
L  =  Lever Variation  คือ ความหลากหลายของระยะทางของแขน และขา  ท่าแขนวา่จะ

ใชข้า้งเดียวหรือทั้ง  2  ขา้ง 
U  =  Unilateral  and  Bilateral  Variation  คือ  ความหลากหลายของท่าแขน  วา่จะใชข้า้ง

เดียวหรือทั้ง  2  ขา้ง 
M  =  Modeหรือ  Intensity  คือ  ความเขม้ขน้ของงาน 
P  =  Planar  Variation  คือ ความหลากหลายของการเคล่ือนไหวของแขนและขาพร้อม ๆ กนั 
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5.  ทศิทางของการเคล่ือนไหว  (Movement  Direction) 
1. การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ี  (On  The  Spot  or  OTS) 
2. การเคล่ือนไหวไปขา้งหนา้   (Forward  or  Fwd) 
3. การเคล่ือนไหวไปขา้งหลงั  (Backward  or  Bwd) 
4. การเคล่ือนไหวไปขา้งซา้ย  (Left  Side  or  L  Side) 
5. การเคล่ือนไหวไปขา้งขวา  (Right  Side  or  R  Side) 
6. การเคล่ือนไหวไปแบบเฉียง  (Diagonal  or  Diag) 
7. การเคล่ือนไหวแบบเฉียงซา้ยหนา้  (Left  diagonal  forword  or  Ldf ) 
8. การเคล่ือนไหวแบบเฉียงขวาหนา้  (Right  diagonal  forword  or  Rdf) 
9. การเคล่ือนไหวแบบเฉียงซา้ยหลงั  (Left  diagonal  backword  or  Ldb) 
10. การเคล่ือนไหวแบบเฉียงขวาหลงั   (Right diagonal  backword  or  Rdb) 
11. การหมุน 360  องศา ดา้นซา้ย (360° Left  Turn) 
12. การหมุน 360 องศา  ดา้นขวา  (360°   Right  Turn) 
13. การหมุน  90  องศา  ดา้นซา้ย  (90°  Left  Turn) 
14. การหมุน 90 องศา  ดา้นขวา  (90°  Right  Turn)  
15. การหมุน  ¼  ของวงกลม  (Quarter  Turn) 
16. การเคล่ือนไหวรูปตวัแอล  (L  Shape) 
17. การเคล่ือนไหวรูปเลข  8  (8  Shape) 
18. การเคล่ือนไหวรูปตวัเอกซ์  (X  Shape) 
19. การเคล่ือนไหวรูปตวัย ู (U Shape) 
20. การเคล่ือนไหวรูปส่ีเหล่ียม  (          Shape) 
21. การเคล่ือนไหวไปดา้นขา้งของร่างกาย  (Lateral  or  Lat) 
22. การเคล่ือนไหวไปรอบ ๆ ร่างกายเป็นมุมต่าง ๆ (Rotation  or  Rat) 
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ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  (วุฒิชยั  อนัสุข , ศุภลกัษณ์   ประเสริฐกุล , 2544 : 2-5 )   

           LDF   FRONT           RDF 
 
 
LEFT SIDE    CENTRE   RIGHT SIDE  
ANTICLOCKWISE     CLOCKWISE 
 
LDB     BACK    RDB 
 

      FWD 
 
   Lat   Centre   Lat 
      OTS 
 

 

BWD 
 

ภาพท่ี  5.1  ทิศทางการเคล่ือนไหว 
  ท่ีมา :  วฒิุชยั  อนัสุข , ศุภลกัษณ์   ประเสริฐกุล , 2544 
   

วธีิเลือกช้ันและผู้สอนแอโรบิกดานซ์ 
การเลือกชั้นเรียนและผูส้อนแอโรบิกดานซ์เป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเรียนอย่างมี

ความสุข  สนุกสนาน  มีหลักการเลือกดังน้ี (สุกัญญา  พานิชเจริญนาม  และสืบสาย   บุญวีรบุตร       
ม.ป.ป.  :  42) 

1.  ให้ทดลองเรียนในชั้นเรียน  ในเวลาท่ีตอ้งการเตน้  จะเตน้เพื่อสังเกตการสอนของผูส้อน
และความเป็นไปในชั้นเรียน วา่เป็นไปดว้ยความสนุกสนาน  มีความปลอดภยั  และเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของผูต้าม  ถา้หากสมาชิกมีความสามารถท่ีหลากหลาย  ผูส้อนหรือผูฝึ้กควรปรับท่าทาง
ในการเคล่ือนไหวให้เหมาะสม 

2. ให้พิจารณาคุณภาพการเคล่ือนไหวและคุณภาพของผูส้อน ควรเป็นการเคล่ือนไหวท่ี
ปลอดภัย  ไม่เตะสะบัดหรือไกว หรือเหวี่ยงแขนท่ีขาดการควบคุม เป็นการเคล่ือนไหวเต็มช่วง มี
ช่วงกวา้งในการเคล่ือนไหวและเคล่ือนท่ี 
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3.  ผูส้อนมีความพยายามในการสอน  แกไ้ข  อธิบายหรือบอกทิศทางท่ีสามารถตามไดง่้าย  
ดว้ยน ้ าเสียงท่ีดงัฟังชดั  รวมทั้งการบอกวิธีการปรับท่าการเคล่ือนไหวให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของแต่ละคน 

4. หากมีกระจก ผูฝึ้กสอนจะตอ้งมองกระจกและสบตากบัผูเ้รียน กระจกจะช่วยให้ผูฝึ้กสอน
มองเห็นท่าการเคล่ือนไหวของผูเ้ตน้  จะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนและผูฝึ้กสอน 

5.  การสอนควรเป็นไปตามขั้นตอนของแอโรบิกดานซ์  คือ  อบอุ่นร่างกายค่อย ๆ เพิ่มงานสู่
ช่วงแอโรบิก  และค่อย ๆ ลดงานเขา้สู่การบริหารเฉพาะส่วนและยืดเหยียดกลา้มเน้ือจะช่วยให้ผูเ้รียน
อยากเรียนมากยิง่ข้ึน 

6.  การเคล่ือนไหวจะต้องต่อเน่ือง  ราบร่ืน  ในเวลา  20 – 60 นาที และมีระดับความหนัก     
60 – 80%  ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด 

7.  ผูเ้รียนสามารถท าตามผูฝึ้กสอนได ้ และทุกคนสามารถมองเห็นผูฝึ้กสอนไดดี้ 
8.  ผูฝึ้กสอนไดส้ร้างแรงจูงใจหรือกระตุน้ผูเ้รียนใหท้ าตามดว้ยความสนุกสนาน 
9. การเตน้ควรทา้ทายความสามารถและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย หรือจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม

กบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
10.  สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียน 
11.  ไดย้นิเสียงท่ีชดัเจนทัว่ทั้งห้องเรียน 
12.  ผูส้อนควรมีประกาศนียบตัรในการสอนหรือมีความรู้ทางดา้นการสอนแอโรบิกดานซ์ 
13.  มีการสอบถามเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม 
14.  สถานออกก าลงักายควรมีราคาเหมาะสมกบัรายไดข้องตนเอง 
15. ควรมีความสะดวกในการเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรม 

เทคนิคการก้าวเข้าสู่ครูผู้สอน แอโรบิกดานซ์มืออาชีพ 
การเล่นหรือการฝึกท่ีประสบผลส าเร็จ คือการท าให้ผูเ้ล่นคงการเล่นต่อไปได้ยาวนานข้ึน 

จะตอ้งเป็นการเล่นท่ีมีความสนุกสนาน    การคงอยูใ่นการเล่นกีฬามีปัจจยัส าคญั 3 ประการ  คือ 
1. ความสนุก  ต่ืนเตน้ 
2. เพื่อไดแ้สดงออกตามความรู้สึกท่ีวา่ตนเองนั้นมีคุณค่า 
3. เป็นการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มคนอ่ืน 
ดงันั้นหวัใจส าคญัของการสอนแอโรบิกดานซ์  ส าหรับครูผูส้อนคือ   Fun   ความสนุกสนาน 

Fellowship ความสัมพันธ์ มิตรภาพ ความร่วมมือเป็นกลุ่ม คณะ, Fitness ความมีร่างกายแข็งแรง 
Fulfillment  ความส าเร็จ บรรลุส่ิงท่ีตอ้งการ 



 

 
- 125 - 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ 
ในการจดักิจกรรม  เพื่อเพิ่มจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายและการท าให้คนรัก

การออกก าลงักายเป็นประจ า ผูฝึ้กสอนควรเขา้ใจหลกัและวธีิการจดักิจกรรมการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
1. จัดกิจกรรมหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรม เพศ วยั  

ระดบัสมรรถภาพ  และทกัษะการเคล่ือนไหวของผูเ้ขา้ร่วม  รวมถึงอุณหภูมิ และความช้ืนของห้องเรียน 
2.  จดับรรยากาศในชั้นเรียนใหส้นุกสนาน  เป็นกนัเอง  และมีมิตรภาพ 
3.  ใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารให้เป็นไปในทางท่ีดี เห็นความส าคญัของพลงั การใหแ้รงเสริม 
4.  เนน้การเขา้ร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีทา้ทายความสามารถและมีโอกาสประสบผลส าเร็จ 
5.   กิจกรรมการเคล่ือนไหวควรเร่ิมจากง่ายไปยาก  จากเบาไปหนกั 
6. เป็นไปตามล าดับของการเต้นแอโรบิกให้ความส าคญักับการอบอุ่นร่างกายและเหยียด

กลา้มเน้ือ 
7.  อธิบายหลกัการเคล่ือนไหว  บอกทิศทาง  ใหส้ัญญาณก่อนเพื่อใหท้  าตามไดง่้าย 
8.  สร้างคุณภาพการเคล่ือนไหว  การทรงตวัท่ีดีขณะเคล่ือนไหว  สร้างกลา้มเน้ือคู่ตรงขา้มให้

มีความสมดุล  และพยายามพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
9.  เน้นถึงความส าคัญของการหายใจเข้า – ออก ขณะเคล่ือนไหวเฉพาะอย่างและเม่ือใช ้      

น ้าหนกัเพิ่ม 
10.  ใหส้ังเกตอาการท่ีแสดงถึงการออกก าลงักายมากเกินไป  เพื่อลดอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

จิตวทิยาการเป็นผู้น าการออกก าลงักาย 
 หลกัการทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกก าลงักาย  ท่ีจะช่วยให้บุคคลเขา้ร่วมกิจกรรม     

มีดงัน้ี  (สุพิตร  สมาหิโต  2533  :  93) 
 1.  จะตอ้งสร้างการจูงใจให้เกิดข้ึนกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายก่อน  ซ่ึงการจูงใจ  

หมายถึง  การกระตุน้  หรือการล่อให้เกิดพฤติกรรมข้ึนดว้ยส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลาย ๆ อยา่ง  
การจูงใจมี  2  ประการ  คือ 

1.1  แรงจูงใจ (motive) ไดแ้ก่ ความตอ้งการ  ความสนใจ  เจตคติ  เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายใน
ร่างกาย 

1.2  ส่ิงจูงใจหรือล่อใจ (incentive) ได้แก่ ส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายนอกร่างกาย ซ่ึงเป็น
ตวัก าหนดทิศทางของพฤติกรรม 
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ในการออกก าลังกาย  แม้ว่าจะทราบกันดีแล้วว่ามีประโยชน์มาก แต่ถ้าขาดการจูงใจ
ผูเ้ขา้ร่วมอาจจะหยุดการออกก าลงักายเลยก็ได ้ จึงควรมีการให้ความรู้  ขอ้มูล  ข่าวสารท่ีมีประโยชน์
ต่อผูเ้รียน  เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้เขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายจนเป็นนิสัย 

2.  สร้างโปรแกรมการออกก าลงักายให้เหมาะสมกบัผูเ้ขา้ร่วม  ตอ้งค านึงถึง  เพศ  วยั  และ
ลกัษณะเฉพาะตวั  เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 

3.  ควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจกรรม  หรือท่าทางการออกก าลงักาย เพื่อกระตุน้ให ้    
ผูเ้รียนอยากลอง  อยากท า  ในกิจกรรมหรือท่าทางใหม่ ๆ 

4.  ควรแนะน าวิธีการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง  เพื่อให้ทุกคนไดรั้บความสนุกสนาน  เพราะ
ความสนุกสนานเป็นความรู้สึกพื้นฐานท่ีจะสร้างเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลงักาย 

5.  กิจกรรมหรือท่าทางการออกก าลงักายจะตอ้งให้ผูเ้รียนสามารถน าไปปรับใช้ในโอกาส 
อ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  จะช่วยใหเ้กิดความสนใจและเอาใจใส่ในการฝึกซอ้ม 

6.  ควรสร้างโปรแกรมการแข่งขนั  เพื่อให้เกิดการทา้ทายและเป็นการยืนยนัให้เห็นวา่  การ
ออกก าลงักายสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้

7.  จะตอ้งช่วยเหลือให้ผูเ้รียนไดป้ระสบความส าเร็จในการเล่นบา้ง  เพราะจะท าให้เกิดความ
สนุกสนาน  และออกก าลงักายอยา่งมีชีวติชีวา 

8. ควรให้ผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้  การพฒันาความสามารถ  และสมรรถภาพทางกาย  เพื่อ
ช่ วยประเมินความสามารถของตนเอง และช่ วยให้ เกิ ดความพึ งพอใจท่ี จะเป ล่ียนแปลง                
พฤติกรรมการออกก าลงักาย 

9.  ควรสร้างความนิยมชมชอบ  ใหเ้ป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน 
10.  การใหร้างวลั  จะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการประกอบกิจกรรม 
11. ควรมีบุคลิกภาพของการเป็นผูน้ าจะตอ้งมีความรู้  ความสามารถ  ความช านาญ  สามารถ

อธิบายและสาธิตทกัษะการออกก าลงักายใหถู้กตอ้ง  จะตอ้งเป็นผูมี้สุขภาพกายและจิตดี 

 กลวธีิในการสร้างแรงจูงใจ  โดยก าหนด  TARGET 

1. T = Task  ได้แก่  กิจกรรม ควรมีแบบฝึกท่ีหลากหลาย  มีทั้ งยากและง่าย  ทั้ งท้าทาย
ความสามารถของผูเ้รียน 

2. A = Authority  ไดแ้ก่  ผูรู้้สามารถสั่งการได ้มีลกัษณะความเป็นผูน้ าและไขขอ้ขอ้งใจได ้
3. R = Recognition / Reinforcement  ได้แก่  การยอมรับ  การสนับสนุน  เสริมเพิ่มเติม     

ตอ้งเป็นผูท่ี้ยอมรับตนเองและยอมรับความสามารถของผูอ่ื้น 
4. G =  Grouping  ไดแ้ก่  กลุ่ม , คณะ  การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นคณะ  โดยการจดักลุ่มให้

มีความสามารถเท่า ๆ กนั  จะท าใหก้ารเรียนประสบ ความส าเร็จไดเ้ร็วข้ึน 
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5. E = Evaluation  ได้แก่การประเมินผล  การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลสัมฤทธ์ิ     
ในการเรียน 

6. T = Time  ไดแ้ก่  ระยะเวลา  ผูเ้รียนตอ้งมีระยะเวลาเรียนรู้และฝึกฝน  พอสมควร  

ส่ิงทีค่รูผู้สอนควรต้องพจิารณาตนเอง 
1. หลกัการและวธีิการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
2. หลกัของการสอนและการเรียนรู้การเคล่ือนไหว 
3. บุคลิกภาพดี  มนุษยส์ัมพนัธ์ดี 
4. ตอ้งมีความคิดสร้างสรรค ์
5. ตอ้งอดทน 
6. ใฝ่ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
7. สังเกตและรับรู้บรรยากาศในการสอน 

 
คุณสมบัติของผู้น าการออกก าลงักายแบบแอโรบิกดานซ์  (Aerobic Dance Leader) 

 1.  มีจิตส านึกในเป้าหมายและทิศทางในการด าเนินงาน 
 2.  มีความเป็นเพื่อน  และสนุกสนาน 
 3.  มีความกระตือรือร้น 
 4.  มีความซ่ือสัตย ์
 5  มีความจริงจงั  จริงใจ 
 6.  มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์
 7.  มีความศรัทธา เช่ือมัน่ในการเป็นผูน้ า 
 8.  มีเทคนิคในการเป็นผูน้ าแอโรบิกดานซ์ 
 9.  มีทกัษะในการถ่ายทอดท่ีดี 
 10.  มีความแขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
 11.  มีความรักในผูอ่ื้น 
 12.  มีประสบการณ์ ในการเตน้แอโรบิก ทั้งการเป็นผูต้ามและการเป็นผูน้ า 
 13.  มีความเสียสละสูง 
 14.  มีเทคนิคในการจูงใจ 
 15.  มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
 16.  มีความอ่อนนอ้ม ถ่อมตน 
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 17.  มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
 18.  มีการควบคุมอารมณ์ของตนเองไดดี้ 
 19.  มีความอดทน 
 20.  มีความยติุธรรม 

 
สรุป  

การสอนแอโรบิกดานซ์  หมายถึง กระบวนการท่ีครูหรือผูส้อนพยายามสร้างความสัมพนัธ์
กับผู ้เรียน  เพื่อแนะน าให้ผู ้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ ทกัษะ โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการท่ีแตกต่างกนัไป ตามความเหมาะสมกบัการพฒันา
ของผูเ้รียน ซ่ึงมีขั้นตอนในการสอน 5 ขั้น  ไดแ้ก่  ขั้นเตรียมเตรียมร่างกาย  เตรียมทบทวนความรู้เดิม   
ขั้นอธิบายและสาธิต รับความรู้ใหม่ บทเรียนใหม่  ขั้นฝึกหดั   ลงมือฝึกปฏิบติัทกัษะ บทเรียนใหม่ โดย
การประยุกต์และถ่ายโยงการเรียนรู้จากบทเรียนเดิม  ขั้นน าไปใช้  ประเมินผลการฝึกหัดบทเรียนใหม่
ในการน าไปใชจ้ริง   ขั้นสรุปบอกขอ้บกพร่องในการฝึก และวธีิการปรับปรุงแกไ้ข  

เทคนิคในการเป็นผูน้ าแอโรบิกดานซ์   ผูน้  าจะตอ้งเตรียมทกัษะพื้นฐานท่ีจะใช้น าแอโรบิก
ดานซ์ในคร้ังนั้น  โดยการคิดทกัษะเตรียมเป็น Block  และน าไปสอนตามขั้นตอนของแอโรบิกดานซ์ 
ดงัน้ี  ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm Up)  ช่วงยืดเหยียดกลา้มเน้ือ (Stretching) ช่วงแอโรบิก (Aerobic Work 
Out)  ช่วงลดงานเพื่อผอ่นคลาย (Cool Down)  ช่วงบริหารเฉพาะส่วน (Floor Exercise)  


