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Abstract
This study examined student’s experiences and factors influenced on learning a Taichi Qigong
course. Participants were 40 undergraduate students, who enrolled for a Taichi Qigong course. Data
were collected through class observation, interview and critical incident technique. Data were analyzed
using a constant comparison and triangulated across methods. Results related to learning experience
revealed four categories, included (1) learning a new activity (2) getting up early to learn during fresh
air (3) preferring of small groups practice and (4) improving of health (e.g., strength, balance, flexibility,
breathing, concentration and healthy mind). Furthermore, the five factors influenced on learning were
(1) individual’s interest and enjoyment of particular Taichi Qigong styles (2) the needs to learn other
styles of Taichi (e.g., with a fan and a stick) (3) the lacks of physical and mental readiness (4) the
needs to have proper playing fields and facilities and (5) having more learning materials. In summary,
participants reported positive learning experiences and requested for more styles of Taichi courses.
Therefore, the teacher should offer more Taichi courses to fulfill student needs.

Keywords : Taichi Qigong, Learning Experience
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ต้องการศึกษาประสบการณ์ ในการเรียนไท้จี๋ ชิกงและปจั จัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชานี้ กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาไท้จี๋ ชิกง เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธกี ารสังเกต การสัมภาษณ์และเทคนิคการบรรยายเหตุการณ์สาํ คัญ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการเปรียบเทียบความ
คงที่ของข้อมูล และตรวจสอบความเชื่อถือได้โดยวิธกี ารสามเส้า ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์จากการ
เรียนสรุปได้ 4 หัวข้อ คือ (1) เรียนรูก้ จิ กรรมใหม่ (2) การได้ต่นื แต่เช้าเพื่อเรียนในช่วงทีอ่ ากาศดี (3) ชอบการ
ฝึกเป็ นกลุ่มย่อย และ (4) มีสขุ ภาพดีขน้ึ หลายด้าน (ได้แก่ ความแข็งแรง การทรงตัว ความยืดหยุน่ การหายใจ
สมาธิและสุขภาพจิตดีข้นึ ) นอกจากนัน้ กลุ่มตัวอย่างยังกล่าวถึงปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อการเรียนวิชานี้ ไว้ 5
*
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ประการคือ (1) ความสนใจและความสนุ กสนานในไท้จแี๋ ละชิกงบางรูปแบบ (2) ต้องการเรียนไท้จแี๋ บบอื่น (เช่น
รําพัดและพลอง) (3) การขาดความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ (4) ต้องการสถานทีเ่ รียนและสิง่ อํานวยความ
สะดวกทีเ่ หมาะสม และ (5) ควรมีสอ่ื การสอนมากขึน้ โดยสรุป กลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์ทด่ี จี ากการเรียน และ
ขอให้มกี ารสอนไท้จแี๋ บบอื่น ๆ ด้วย ดังนัน้ ภาควิชาจึงควรเปิ ดคอร์สไท้จใี๋ ห้หลากหลายมากขึน้ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักศึกษา

คําสําคัญ ไท้จี๋ ชิกง ประสบการณ์ในการเรียน
ภูมิหลัง
ปจั จุบนั การออกกําลังกายด้วยการฝึ กรํามวยไท้จแี๋ ละการฝึ กชิกงแบบต่าง ๆ ได้รบั ความสนใจมากขึน้ เพราะ
ความต้องการครูสอนกิจกรรมดังกล่าวตามฟิ ตเนสและลานออกกําลังกายต่าง ๆ มีมากขึน้ นิสติ คณะพลศึกษา
จํานวนหนึ่งทีผ่ ่านการเรียนวิชานี้มาแล้ว มีโอกาสได้เป็ นผูน้ ําการออกกําลังกายแบบไท้จใี๋ นสถานฝึ กงานกันมาก
ขึน้ จึงเป็ นความจําเป็ นทีค่ ณะพลศึกษาจะต้องมีการเตรียมนักศึกษาให้สามารถเป็ นครูหรือผูน้ ําไท้จแี๋ ละชิกงทีม่ ี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้ดยี งิ่ ขึน้
ไท้จหี๋ รือไท้จฉี๋ วน (Taichi or Taichi Chuan) เป็ นภาษาจีนกลาง ส่วนจีนแต้จวิ๋ เรียกว่าไท้เก๊ก และ
ภาษาไทยหมายถึง มวยจีน นันเอง
่
(ประสิทธิ ์ รัตนวงศาโรจน์. 2551) ไท้จี๋ เป็ นศิลปะการต่อสูแ้ ละป้องกันตัวของ
จีน แต่จุดประสงค์หลักนัน้ เพื่อบริหารร่างกายให้แข็งแรงในขณะเดียวกันก็มกี ารฝึ กจิตให้รวมเป็ นหนึ่งเดียวกับ
กายด้วย ไท้จเี๋ ป็ นส่วนหนึ่งของกีฬาวูซูท่ชี ่วยเสริมสร้างความสมดุลในการทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อต่าง ๆ ความอ่อนตัวตลอดจนช่วยให้ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดทํางาน
ได้ดขี น้ึ (Deyin. 2004)
ไท้จเี๋ ริม่ ฝึกฝนครัง้ แรกโดยปรมาจารย์ จาง ซันเฟง (Zhang Sanfeng) เมื่อประมาณปี 960 ในสมัยราช
วงค์ซ่ง ต่อมาก็ได้รบั ความสนใจและฝึกฝนกันมากขึน้ ไท้จที๋ ฝ่ี ึกฝนกันมากในประเทศจีนได้แก่ ไท้จตี๋ ระกูลหยาง
ตระกูลหวู่ ตระกูลเชนและตระกูลซัน ส่วนในประเทศไทยนิยมฝึ กฝนมวยตระกูลหยาง แต่เนื่องจากมวยทัง้ ชุดมี
ความยาวถึง 81 ท่า ซึง่ ยากต่อการจดจําและใช้เวลานานในการเรียน ด้วยเหตุน้ีในชัน้ เรียนพลศึกษาส่วนใหญ่จงึ
นิยมเรียนมวยไท้จพี๋ น้ื ฐาน (ตระกูลหยาง) 24 หรือ 42 ท่า ซึ่งก็นบั ว่าเพียงพอสําหรับใช้ออกกําลังกายและใช้ใน
การแข่งขัน (Deyin. 2004; Rochford. 2003)
ในการแข่งขันจําเป็ นจะต้องมีมาตรฐานในการให้คะแนน ด้วยเหตุน้ีคณะกรรมการวูซูสากลในประเทศ
จีนจึงช่วยกันกําหนดชนิดของไท้จที๋ ม่ี กี ารแข่งขัน ซึง่ ได้แก่ ไท้จชี๋ ุดพืน้ ฐาน 24 หรือ 42 ท่า กระบีพ่ น้ื ฐาน 32 ท่า
ฯลฯ (Deyin. 2004) ดังนัน้ ผูท้ ต่ี อ้ งการแข่งขันก็จะให้ความสนใจกับไท้จรี๋ ปู แบบต่าง ๆ ทีบ่ รรจุไว้ในรายการ
แข่งขัน ส่วนผูท้ ฝ่ี ึกไท้จเี๋ พือ่ ออกกําลังกายก็จะเลือกชุดมวยทีฝ่ ึกมือเปล่า หรือฝึกด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
กระบี่ พลอง พัด และห่วง นอกจากนัน้ ยังเลือกมวยช้าหรือมวยเร็วตามความสนใจของตน มุ่งฝึ กฝนเพื่อให้ได้
ประโยชน์ทงั ้ ทางร่างกายและจิตใจโดยไม่ได้สนใจกับการแข่งขัน
ชิกง หรือ ชีก่ ง (Chigong or Qigong) หมายถึง พลังชีวติ (Cohen. 1997) เป็ นวิชาเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกาย บําบัดโรคภัยไข้เจ็บและบํารุงจิตแขนงหนึ่งของประทศจีนทีต่ กทอดกันมายาวนานกว่าพันปี ปจั จุบนั ไม่
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สามารถหาหลักฐานยืนยันได้วา่ มีการเริม่ ฝึกชิกงกันตัง้ แต่เมือ่ ใด สรุปได้เพียงว่าเมื่อประเทศจีนเริม่ มีตวั อักษรใช้
ก็เริม่ มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชิกงเป็ นจํานวนมาก มีทงั ้ ที่เกี่ยวกับหลักทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิ (หยาง เผย
เซิน. 2551)
วิธฝี ึ กชิกงมี 4 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็ นการนัง่ ยืนหรือนอนสมาธิ แบบที่ 2 แบบเคลื่อนไหว เป็ นการฝึก
ท่ากายบริหารและท่าการเคลื่อนไหว แบบที่ 3 แบบนิ่งและเคลื่อนไหวรวมกัน และแบบสุดท้าย เป็ นการฝึ ก
เคลื่อนไหวโดยใช้สมาธิ (หยาง เผย เซิน. 2551)
ไท้จแี๋ ละชิกง เป็ นการออกกําลังกายทีม่ พี น้ื ฐานความเชื่อมาจากปรัชญาเต๋า ว่าด้วยเรื่องความสมดุลของ
หยินและหยาง คือ ของสองสิง่ ทีต่ รงกันข้าม เช่น การเคลื่อนไหวกับความสงบนิ่ง ความรวดเร็วและความเชื่องช้า
เป็ นต้น การฝึกไท้จี๋ ชิกง จึงเป็ นการสร้างสมดุลของหยินและหยางนันเอง
่
(Deyin. 2004; Jarmey. 2003; สาลี่
สุภาภรณ์. 2546)
ตามความเชื่อแนวปรัชญาเต๋าเชื่อว่า ในร่างกายมีพลังปราณหรือพลัง ชิ (ชี่) ซึ่งมีทงั ้ ที่ดแี ละไม่ดี การ
ออกกําลังกายด้วยท่ารําแบบไท้จแี๋ ละชิกงช่วยทําให้พลังชิ ไหลเวียนไปตามจุดตันเถียนล่าง กลางและบน (อยู่ท่ี
บริเวณตํ่ากว่าสะดือ 1 นิ้ว ทีห่ น้าอก และหว่างคิว้ ตามลําดับ) ได้ดี และไหลเวียนไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ได้ดอี กี ด้วย ก่อให้เกิดความสมดุลของหยินและหยาง ส่งผลให้ผู้ฝึกมีสุขภาพที่ดี เมื่อใดก็ตามที่หยินและหยาง
ขาดสมดุล แสดงว่าพลังชิตดิ ขัด ไหลเวียนไม่สะดวก ร่างกายก็จะเกิดการเจ็บป่วยขึน้ (สาลี่ สุภาภรณ์. 2546;
หยาง เผย เซิน. 2551)
ปจั จุบนั มีการเรียนการสอนวิชาไท้จแี๋ ละชิกงในสถาบันผลิตครูพลศึกษาทัง้ ในประเทศจีนและประเทศอื่น
ๆ มีทงั ้ ทีส่ อนแยกกันและสอนรวมกัน หลักสูตรส่วนใหญ่จะเน้นการสอนไปทีไ่ ท้จพี๋ น้ื ฐาน 24 และ 42 ท่า (Deyin.
2004) หรือสอนชิกงพื้นฐาน เช่น ท่า ยืน นัง่ และนอนสมาธิตลอดจนไท้จชี๋ ุด 18 ท่า เพื่อปรับลมปราณ ทัง้ นี้
เพราะไท้จแี๋ ละ ชิกงชุดดังกล่าวเป็ นที่รจู้ กั กันทัวไป
่ และมีผูส้ นใจฝึ กกันอย่างกว้างขวาง (สันติ และพัชรายุ ศิร ิ
ประชัย. 2542) ซึ่งก็สอดคล้องกับการวิจยั ถึงผลการฝึ กไท้จแี๋ ละชิกงทีเ่ ลือกฝึ กท่าชุดต่าง ๆ ดังกล่าวมา (Choi.
2005; Li, et. al. 2001; กริชเพชร นนทโคตร. 2549; ไพฑูรย์ พันตะพรหม. 2547) ดังนัน้ จึงยังไม่มรี ายงานการ
วิจยั ถึงผลการฝึ กไท้จหี๋ รือชิกงชุดอื่น ๆ มากนัก นอกจากนัน้ การฝึ กฝนส่วนใหญ่เป็ นการแยกฝึ กไท้จหี๋ รือชิกง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากวิชาไท้จี๋ ชิกงที่เปิ ดสอนในคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวคือ มีการสอนไท้จแี๋ ละชิกงรวมในคอร์สเดียวกัน อีกทัง้ มีการสอนมวยช้าและมวยเร็วในภาคเรียนเดียวกัน
ด้ ว ยเหตุ น้ี จึ ง เป็ นความจํ า เป็ น ที่ ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาประสบการณ์ ใ นการเรี ย นไท้ จี๋แ ละชิ ก งของนิ ส ิต ใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้ทราบถึงประสบการณ์ ความสนใจและความต้องการของผูเ้ รียน ทัง้ นี้เพื่อนําผลการวิจยั
ไปปรับ ปรุ ง เนื้ อ หาวิช าตลอดจนการเรีย นการสอนวิช า ไท้จี๋ ชิก ง ให้ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพของผูเ้ รียน นอกจากนัน้ ผลการวิจยั ยังเป็ นประโยชน์ในการเผยแพร่การออกกําลัง
กายในรูปแบบดังกล่าวให้เป็ นที่รูจ้ กั แพร่หลายแก่ผู้ท่สี นใจ ทัง้ นักศึกษาและประชาชนทัวไป
่ ซึ่งก็จะส่งผลให้
บุคคลมีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. ศึกษาประสบการณ์ในการเรียนวิชาไท้จี๋ ชิกงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
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2. ศึกษาปจั จัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการเรียนการสอนวิชาไท้จี๋ ชิกง

ขอบเขตและวิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อทําความเข้าใจเกีย่ วกับประสบการณ์ในการเรียนและปจั จัยทีม่ ี
ผลกระทบต่ อ การเรีย นวิช าไท้จี๋ ชิก ง ของนัก ศึก ษาระดับอุ ด มศึก ษา โดยทํา การวิจ ยั ใน 1 ภาคเรีย นของปี
การศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน ซึง่ เรียนวิชาไท้จี๋ ชิกง และสมัครใจ
เข้าร่วมเป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตการเรียนการสอนตลอดทัง้ ภาคเรียน เน้ นการสังเกตไปที่
กิจกรรมการเรียนการสอน การให้ความร่วมมือของผู้เรียนและความสามารถในการเรียนรูข้ องผู้เรียนโดยมีผู้
สังเกต 2 คน ทําการสัมภาษณ์นกั ศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ซง่ึ เน้นคําถามไปทีป่ ระสบการณ์ทไ่ี ด้จากการเรียน
และปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเรียน นอกจากนัน้ กลุ่มตัวอย่างได้เขียนแบบบรรยายเหตุการณ์สาํ คัญในวันทีม่ ี
ประสบการณ์ท่ดี แี ละไม่ดจี ากการเรียนวิชาไท้จี๋ ชิกง นํ าข้อมูลที่รวบรวมได้ทงั ้ หมดมาวิเคราะห์รวมกันด้วยวิธี
เปรียบเทียบความคงทีข่ องข้อมูล (สาลี่ สุภาภรณ์. 2550) เพือ่ สรุปเป็ นผลการวิจยั

คําถามในการวิ จยั
1. ประสบการณ์ทผ่ี เู้ รียนได้รบั จากการเรียนไท้จี๋ ชิกงมีอะไรบ้าง
2. ปจั จัยเกีย่ วข้องอะไรบ้างทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเรียนวิชาไท้จี๋ ชิกง

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ ด้านต่าง ๆ ในการเรียนรวมถึงปจั จัยที่ม ี
ผลกระทบต่อการเรียนวิชาไท้จี๋ ชิกง ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
(การสังเกต การสัมภาษณ์และการใช้เทคนิคการบรรยายเหตุการณ์สําคัญ เพื่อให้ครอบคลุมรายละเอียดด้าน
ประสบการณ์ในการเรียนและปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเรียน) โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ศึกษาประสบการณ์ในการเรียนวิชาไท้จี๋ ชิกง 1 ภาคเรียน ในปีการศึกษา 2553
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์และการบรรยายเหตุการณ์สาํ คัญ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอุปนัยด้วยการวิเคราะห์ความคงทีข่ องข้อมูล
ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธกี ารสามเส้า (Triangulation)
สรุปและอภิปรายผล
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ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์และเทคนิคการบรรยายเหตุการณ์สาํ คัญ สรุปได้ 2
หัวเรือ่ ง คือ ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการเรียน และปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการเรียนการสอนวิชาไท้จี๋ ชิกง ดัง
แสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิจยั
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการเรียน
ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการเรียนการสอน
1. ความสนใจและสนุกสนานในไท้จแี๋ ละชิกงบางรูปแบบ
1. เรียนรูก้ จิ กรรมใหม่
2. การได้ต่นื แต่เช้าเพือ่ เรียนในช่วงทีอ่ ากาศดี
2. ต้องการเรียนไท้จแี๋ บบอื่น (รําพัด รําพลอง)
3. ชอบการฝึกเป็ นกลุม่ ย่อย
3. การขาดความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
4. มีสขุ ภาพดีขน้ึ หลายด้าน
3.1 พักผ่อนน้อย
(ความแข็งแรง, การทรงตัว, ความยืดหยุน่ , การ
3.2 เข้าเรียนสาย
หายใจ สมาธิ และสุขภาพจิตดีขน้ึ )
3.3 ขาดเรียน
3.4 จิตใจกังวล
4. ต้องการสถานทีเ่ รียนและสิง่ อํานวยความสะดวกทีเ่ หมาะสม
5. ควรมีสอ่ื การสอนมากขึน้

ประสบการณ์ที่ได้รบั จากการเรียน
ประสบการณ์ท่ไี ด้รบั จากการเรียนไท้จชี๋ กิ งซึ่งนักศึกษากล่าวถึงกันมากสรุปได้เป็ น 4 หัวข้อคือ (1)
เรียนรูก้ จิ กรรมใหม่ (2) การได้ต่นื แต่เช้าเพื่อเรียนในช่วงทีอ่ ากาศดี (3) ชอบการฝึ กเป็ นกลุ่มย่อย และ (4) มี
สุขภาพดีขน้ึ หลายด้าน (ความแข็งแรง, การทรงตัว, ความยืดหยุน่ , การหายใจ, สมาธิ และสุขภาพจิตดีขน้ึ )
1. เรียนรู้กิจกรรมใหม่
กลุ่มตัวอย่างทัง้ 40 คน ไม่เคยเรียนไท้จหี๋ รือชิกงมาก่อน การลงทะเบียนเรียนวิชานี้จงึ เป็ นการเรียนรูก้ จิ กรรม
ใหม่ซง่ึ เป็ นรูปแบบของการออกกําลังกายทีต่ นเองไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ดังเช่น นะวะ อธิบายว่า “ผมได้
เรียนรูถ้ งึ ศิลปะป้องกันตัวของจีน ได้รสู้ งิ่ ทีแ่ ปลกใหม่ เป็ นประสบการณ์ทไ่ี ม่เคยสัมผัสมาก่อน เป็ นการออกกําลัง
กายทีด่ อี กี แบบหนึ่ง ทําให้รา่ งกายผ่อนคลาย” ลินดาอธิบายเพิม่ เติม “ได้ความรูจ้ ากศาสตร์ทางมวยจีน คือ ได้รบั
ความรูจ้ ากสิง่ ทีไ่ ม่เคยเรียนมาก่อน เป็ นความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียน ทําให้ต่นื เต้น ได้ฝึกสมาธิ
และใช้ความจําในการจําท่ามวยต่าง ๆ” สอดคล้องกับทีช่ ะนีบรรยายถึงประสบการณ์ในการเรียนของตนเองดังนี้
ได้สมั ผัสกับสิง่ ทีต่ นเองคิดว่าน่าเบื่อแต่เมือ่ ลองปฏิบตั ดิ แู ล้วเป็ นสิง่ ทีน่ ่าสนใจมาก… ได้ประสบการณ์
ใหม่ ไม่คดิ ว่าจะได้เรียนเพราะเคยเห็นในโทรทัศน์หรือสือ่ ต่าง ๆ แล้วดูน่าเบื่อแต่ทจ่ี ริงกลับมีอะไรทีน่ ่าค้นหามาก
กว่าเดิม เช่น มีอุปกรณ์ประกอบ มีกระบี่ มีพดั และเป็ นการรําท่าทีส่ วยงาม แข็งแรง ทัง้ ยังเป็ นการฝึกร่างกาย
และจิตใจ ได้รวู้ ธิ กี ารหายใจทีถ่ ูกต้องด้วย
2. การได้ตื่นแต่เช้าเพื่อเรียนในช่วงที่อากาศดี
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นักศึกษาส่วนใหญ่พกั อยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย เดินทางมาเรียนด้วยการเดิน ขีจ่ กั รยาน หรือมอเตอร์ไซด์
ซึง่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5-15 นาที ตารางเรียนส่วนใหญ่เป็ นช่วงสายหรือหลัง 9:00 น. นักศึกษาส่วน
ใหญ่จงึ คุน้ เคยกับการตื่นสายเพราะไม่ตอ้ งรีบมาเข้าเรียน
ตารางเรีย นวิช าไท้จี๋ ชิก ง คือ 8:30-10:30 น. แต่ เ นื่ อ งจากเวลาดัง กล่ า วเป็ น ช่ ว งที่แ ดดร้อ นมาก
นักศึกษาจึงขอเปลีย่ นเวลาเป็ น 6:30-8:30 น. อาจารย์ผสู้ อนก็ไม่ขดั ข้องเพราะเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงทีค่ นส่วน
ใหญ่นิยมรําไท้จี๋ ชิกงกันตามสวนสาธารณะ จึงย้ายเวลาสอนตามทีน่ กั ศึกษาต้องการ การเรียนวิชานี้จงึ เป็ นการ
ฝึ กให้นักศึกษาตื่นนอนแต่เช้าเพื่อมาเรียนและออกกําลังกายตามรูปแบบของไท้จี๋ ชิกง ทําให้ได้สดู อากาศทีส่ ด
ชื่นในยามเช้า ดังเช่นประภากล่าวว่า “ได้เอาชนะตัวเอง หนูเริม่ ตื่นเช้า (5:45 ) ได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ นาฬิกาปลุก หนู
ภูมใิ จ รูส้ กึ ดีทไ่ี ด้มาสูดอากาศในยามเช้า ส่งผลให้รา่ งกายสดชื่น กระปรีก้ ระเปร่า สมองปลอดโปร่ง รับอากาศที่
บริสทุ ธิ ์” สอดคล้องกับกนกซึง่ บรรยายว่า “ได้ต่นื เช้ามารับอากาศทีบ่ ริสทุ ธิ ์โดยมีเพื่อน ๆ ทัง้ หมดอยูด่ ว้ ย ได้ออก
กําลังกายและหายใจเต็มปอด รูส้ กึ ดีมาก” ชาญสรุปประสบการณ์ในทํานองเดียวกันคือ “ได้เห็นสภาพชัน้ เรียน
ตอนเช้า เพื่อน ๆ ตื่นมาเรียนด้วยกัน เรียนและรับอากาศบริสุทธิ ์ช่วงเช้า เป็ นประสบการณ์ท่ที งั ้ รุ่นต้องจดจํา
เนื่องจากมีน้อยคณะทีจ่ ะต้องตื่นมาเรียนตอนหกโมงเช้า”
3. ชอบการฝึ กเป็ นกลุ่มย่อย
ข้อมูลจากการสังเกตพบว่า อาจารย์ผู้สอนแบ่งนิสติ เป็ นกลุ่ม ๆ ละ 8 คน และให้แต่ละกลุ่มเลือกตัว
แทนที่สามารถจดจําท่าได้รวดเร็วเพื่อจํารายละเอียดของท่าไปถ่ายทอดต่อให้เพื่อน ๆ ช่วยกันนํ าและช่วยสอน
เพื่อน ๆ ในขณะที่แยกฝึ กเป็ นกลุ่มย่อย ด้วยเหตุน้ี นักศึกษาในกลุ่มจึงต้องทําหน้ าที่ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังเช่น ลอยเลิศ สรุปว่า “อยากให้มกี ารแยกไปซ้อมเป็ นกลุ่มให้มากกว่านี้ เพื่อให้เพื่อน
ๆ ช่วยกันดู ช่วยกันปรับแก้ไขท่าที่ผดิ ให้มคี วามถูกต้องมากขึน้ ” ภัททะเห็นด้วยเขากล่าวเสริม “ชอบการ
แบ่งกลุ่ม ให้คนเก่ง ๆ ช่วยคนทีจ่ ําไม่ค่อยได้ อย่างผมก็ได้รุง้ คอยสอนและคอยช่วยตลอด มันทําให้เราได้รําไป
พร้อมกันทัง้ กลุ่ม ดูสวยงามดีครับ” วีนะอธิบายเพิม่ เติมว่า “การเรียนไท้จี๋ ชิกง ได้ความสามัคคีในกลุ่มจากการ
ฝึกซ้อมร่วมกัน ได้ฝึกเป็ นกลุม่ ย่อยทําให้ชว่ ยกันจํารายละเอียดได้มากขึน้ ” สุภะกล่าวสรุปในทํานองเดียวกันดังนี้
การได้แบ่งความรูก้ นั ในกลุม่ เช่น บางท่าทีเ่ ราจําไม่ได้เพือ่ นก็คอยบอก บางท่าทีเ่ ราจําได้เราก็คอยบอก
เพือ่ น เป็ นการได้เชื่อมความสัมพันธ์ทด่ี กี นั ภายในกลุม่ ทําให้สงั คมน่าอยูแ่ ละกลมเกลียวสามัคคีกนั เป็ นอะไรที่
ทําให้เรารักกัน ช่วยเหลือและกลมเกลียวกัน
4. มีสขุ ภาพดีขึน้ หลายด้าน
กลุ่มตัวอย่างได้ประโยชน์จากการเรียนไท้จี๋ ชิกงหลายด้าน และด้านทีก่ ล่าวถึงกันมากได้แก่ ความแข็งแรง การ
ทรงตัว ความยืดหยุ่น การหายใจ สมาธิและสุขภาพจิตดีขน้ึ ดังที่ ภูสรุปประโยชน์ท่ตี นได้รบั จากการเรียนไท้จี๋
ชิกง ในแง่ของการพัฒนาสุขภาพด้านต่าง ๆ ดังนี้
ฝึกแล้วได้ความแข็งแรงเพราะท่าส่วนใหญ่ของไท้จี๋ ชิกงต้องย่อเข่าตลอด ทําให้ความแข็งแรงขาเพิม่ ขึน้
อีกทัง้ การทรงตัวดีขน้ึ เพราะการปฏิบตั ทิ า่ ไท้จตี๋ อ้ งมีการถ่ายนํ้าหนักของเท้าแต่ละข้างตลอดเวลา ถ้าการทรงตัว
ไม่ดกี อ็ าจทําให้ลม้ ลงได้ และในบางท่ามีการยืนขาเดียว ถ้าไม่รกั ษาการทรงตัวก็จะทําให้ลม้ ได้ สุขภาพจิตก็ดขี น้ึ
ด้วย เพราะการฝึกชิกงเป็ นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง เมือ่ ฝึกบ่อย ๆ ทําให้สมาธิเพิม่ ขึน้ และจิตใจก็ดขี น้ึ ด้วย
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นอกจากนัน้ ยังได้ฝึกการหายใจแบบชิกงซึง่ เป็ นการหายใจลึก ได้ฝึกจิตให้จดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจและท่าที่
เคลื่อนไหว
กนกกล่าวถึงความยืดหยุ่นที่ดขี น้ึ จากการเรียนไท้จี๋ ชิกง เธอสรุปว่า “เรียนวิชานี้ได้ฝึกความยืดหยุ่น
เนื่องจากการฝึกท่าบางท่าต้องอาศัยมุมข้อต่อทีม่ คี วามยืดหยุ่นมาก จึงเป็ นการฝึ กความยืดหยุ่นไปด้วย ทําให้
ร่างกายยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิม” สําหรับวีนะกล่าวถึงความแข็งแรงของขาว่า “เส้าหลินเป็ นการเคลื่อนไหวที่
รวดเร็ว ใช้พละกําลังมาก ท่าทางแข็งแรงแต่แฝงด้วยความสวยงาม จํานวนท่าค่อนข้างเยอะ (52 ท่า) จึงช่วย
เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ได้ดี” สอดคล้องกับประภาที่บรรยายประโยชน์ ด้านความ
แข็งแรงดังนี้
การได้เรียนไท้จี๋ ชิกง ส่งผลให้หนูมคี วามแข็งแรงของขาดีขน้ึ เนื่องจากวันศุกร์ทผ่ี า่ นมาหนูเรียนแลบ
(Lab) อาจารย์เขตให้ทดสอบสมรรถภาพ หนูกไ็ ปทดสอบความแข็งแรง ค่าเพิม่ ขึน้ มากจนตกใจ และแต่ก่อนหนู
ชอบเดินแล้วขาอ่อน เดีย๋ วนี้ไม่เป็ นแล้ว
การเรียนไท้จี๋ ชิกง ทําให้สขุ ภาพจิตดี มีสมาธิมากขึน้ สามารถจดจําสิง่ ต่าง ๆ ได้ดขี น้ึ ดังเช่นรุง้ อธิบาย
ว่า “การเรียนทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดขี น้ึ การฝึ กชิกงเป็ นการฝึ กสมาธิอย่างหนึ่ง เมื่อฝึ กชิกงบ่อย ๆ ทําให้ม ี
สมาธิเพิม่ ขึน้ และจิตใจก็ดขี น้ึ ด้วย” ธนาเห็นด้วยเขากล่าวเสริม “การเรียนไท้จี๋ ชิกง ทําให้เรามีสขุ ภาพกายและจิต
ทีด่ ี ได้เรียนรูเ้ รื่องของพลังชิ พลังปราณทีอ่ ยู่ภายในร่างกายและฝึ กกระตุน้ พลังเหล่านี้” ลัดดากล่าวสรุปผลดีต่อ
จิตใจดังนี้
ได้ฝึกจิตและลมหายใจ คือ ไท้จ-ี๋ ชิกง เป็ นศาสตร์ทเ่ี กีย่ วกับลมหายใจ หากควบคุมลมหายใจให้เป็ นไป
ตามทีค่ วรจะเป็ นก็จะทําให้จติ ใจสงบด้วย เนื่องจากจิตใจจดจ่ออยูท่ ล่ี มหายใจเข้า-ออก ทําให้เรามีสมาธิดี จิตผ่อน
คลายและไม่ฟ้ ุงซ่าน เป็ นผลดีต่อสุขภาพจิตอย่างมาก

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน
สําหรับปจั จัยซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนไท้จี๋ ชิกง ได้แก่ (1) ความสนใจและสนุ กสนานในไท้จี๋
และชิกงบางรูปแบบ (2) ต้องการเรียนไท้จแี๋ บบอื่น (รําพัด รําพลอง) (3) การขาดความพร้อมด้านร่างกายและ
จิตใจ (พักผ่อนน้อย เข้าเรียนสาย ขาดเรียน จิตใจกังกล) (4) ต้องการสถานทีเ่ รียนและสิง่ อํานวยความสะดวกที่
เหมาะสมและ (5) มีสอ่ื การสอนมากขึน้ ดังจะได้กล่าวถึงตามลําดับ
1. ความสนใจและสนุกสนานในไท้จี๋และชิ กงบางรูปแบบ
ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์และการบรรยายเหตุการณ์สาํ คัญสอดคล้องกัน คือ นิสติ ส่วนใหญ่ชอบเรียน
มวยเส้าหลินเสีย่ วหงฉวนซึ่งเป็ นมวยเร็วมากที่สุดและรองลงมาคือชิกง เหตุผลทีช่ อบมวยเส้าหลินเพราะดนตรี
เร้าใจ และเป็ นมวยเร็วทําให้รสู้ กึ สนุ กสนานมากเวลาทีไ่ ด้รําไปพร้อม ๆ กับจังหวะเพลง นอกจากนัน้ ท่ามวยมี
จํานวนมากถึง 52 ท่า ทําให้ตอ้ งจดจําและมีสมาธิค่อนข้างมากในการรํา เช่น สุภะ กล่าวว่า “ผมชอบเรียนมวย
เส้าหลิน เป็ นท่าที่แข็งแรงและสวยงาม ทํานองเพลงครึกครืน้ ทําให้เกิดอารมณ์สนุ กสนาน และสามารถทําได้
ดีกว่ากระบวนท่าอื่น” สอดคล้องกับวันลัน ทีอ่ ธิบายว่า “ชอบเรียนมวยไท้จชี๋ ุดเส้าหลินเพราะว่ามีดนตรีประกอบที่
สนุ กสนาน บวกกับท่าทางที่ดูแข็งแรง ทําให้เป็ นมวยชุดที่น่าสนใจมากจึงชอบและทําให้ปฏิบตั ิออกมาได้ดี
พอสมควร” ลัดดาก็ชอบการรําท่ามวยเร็วและความเร้าใจของเพลงเช่นกัน เธอกล่าวเพิม่ เติมว่า “ชอบเส้าหลิน
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เพราะแม้จะมีท่ามากและการฝึ กต้องอาศัยความเร็ว ความแม่นยําในการจําท่า แต่กเ็ หมาะกับหนู เพราะหนู ไม่
ชอบอะไรทีม่ นั ช้า ชอบความเร้าใจของเพลงเส้าหลินทีฟ่ งั แล้วทําให้อยากฝึกทัง้ วัน” ธนาสรุปในทํานองเดียวกัน
คือ
ผมชอบมวยเส้าหลิน 52 ท่า เพราะรูส้ กึ ตื่นตัวเวลารําอยูเ่ สมอ มีทา่ ทางทีเ่ ข้มแข็งเหมือนหนังจีนกําลัง
ภายในทีผ่ มชื่นชอบ รําแล้วรูส้ กึ เกิดความฮึกเหิม รูส้ กึ เหมือนตัวเองมีพลังบางอย่างอยูใ่ นตัว และเป็ นมวยทีผ่ ม
และเพือ่ นสามารถจําได้ดที ส่ี ดุ จากการเรียนในวิชาไท้จอี๋ กี ด้วย
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการเรียนชิกงรองจากมวยเร็ว เพราะทําได้งา่ ยและได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ในหลาย ๆ ด้าน ในภาคเรียนที่ทําการวิจยั กลุ่มตัวอย่างเรียนชิกงท่าหมีซ่งึ เป็ นท่าหนักและท่านกกระเรียนซึ่ง
เป็ นท่าเบา กลุ่มตัวอย่างบางคนชอบท่าหมีและบางคนก็ชอบท่านกกระเรียน ดังเช่นชนกล่าวว่า “ผมชอบชิกงท่า
หมี จะรูส้ กึ แข็งแรงมากทุกครัง้ ทีท่ ําผมจะย่อตัวให้ต่ํา ๆ เพื่อความเมื่อยล้าของขา เพราะผมชอบความหนักของ
ท่า และความท้าทายเวลาทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั ความเมือ่ ย”
ลอยเลิศมีความเห็นตรงกันข้าม เขาชอบชิกงท่านกกระเรียนซึ่งเป็ นท่าเบาเพราะได้ฝึกการหายใจลึก ๆ
และต่อเนื่อง เขากล่าว “ชอบเรียนชิกงท่ากระเรียน เป็ นท่าสบาย ๆ ทําง่าย กําหนดลมหายใจเข้า-ออก ช้า ๆ ไม่
เหนื่อยเหมือนมวยพืน้ ฐาน 24 ท่า หรือกระบี่ 32 ท่า ซึง่ มีท่าเยอะ” ประภาเห็นด้วยเธอกล่าวทํานองเดียวกันว่า
“ชอบชิกง โดยเฉพาะท่ากระเรียนเพราะช่วยฝึกสมาธิ ทําให้รสู้ กึ จิตใจดี คลายเครียด คลายกังวลได้ดี ถึงแม้วา่ จะ
ยังทําได้ไม่ดนี ัก ลมหายใจยังขัด ๆ แต่กจ็ ะหมันฝึ
่ กซ้อมชิกงจนทําได้ด”ี กาเหว่า ชอบชิกงทัง้ ท่าหมีและท่านกก
ระเรียนเธอสรุปว่า “ชอบชิกงท่ากระเรียนและหมีเพราะชอบการเคลื่อนไหวแบบช้า ๆ ค่อย ๆ ทําแต่ละท่า วาด
มือ วาดแขนช้า ๆ ไปตามลมหายใจ … รูส้ กึ ว่าสบายดี ผ่อนคลาย กระเรียนและหมีทา่ จําง่ายดี”
2. ต้องการเรียนไท้จี๋แบบอื่น
เนื่องจากไท้จใี๋ นปจั จุบนั มีการฝึ กที่หลากหลายและมีอุปกรณ์ประกอบมากมาย นักศึกษาจึงต้องการเรียนมวย
ประกอบอุปกรณ์อ่นื ด้วย เช่น การรําพัด การรําพลอง ตรินกล่าวว่า “อยากให้มกี ารรําพลองและพัดด้วย คงจะ
ตื่นเต้นกว่าเดิม” ไผ่เห็นด้วย เขาอธิบาย “น่ าจะมีราํ พัดด้วย เพราะตามทีไ่ ปเห็นมา รําพัดได้รบั ความนิยมมาก
ครูน่าจะพาเราไปดูทอ่ี ่นื ว่าเขารําและเรียนกันอย่างไร” ลัดดาสรุปในทํานองเดียวกัน คือ “หนูอยากให้เพิม่ เนื้อหา
ของการเรียน คือ อยากให้เพิม่ การรําพัดเข้ามาในเนื้อหาอีก เพราะอยากเรียนมากแต่ไม่มโี อกาสได้เรียน และ
สอนมวยอื่นทีย่ งั ไม่ได้เรียนเพิม่ ขึน้ ”
3. การขาดความพร้อมด้านร่างกายและจิ ตใจ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สอดคล้องกับข้อมูลจากการบรรยายเหตุการณ์สาํ คัญ นันคื
่ อ ความพร้อมของผูเ้ รียนมีผล
ต่อการเรียนรูห้ รือการประสบความสําเร็จในการเรียนมาก กล่าวคือ ถ้ามีความพร้อมมากก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเรียนรู้
ได้ดแี ต่ถา้ ขาดความพร้อมผูเ้ รียนก็จะเรียนรูไ้ ด้น้อย กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงการขาดความพร้อมไว้ 4 ข้อ คือ
พักผ่อนน้อย เข้าเรียนสาย ขาดเรียน และจิตใจกังวล
3.1 พักผ่อนน้ อย การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ให้กลุ่มตัวอย่างง่วง
นอน รับรู้ช้า และเรีย นรู้กิจ กรรมต่า ง ๆ ได้ไ ม่ดีเท่า ที่ค วร ทัง้ นี้ เ พราะเมื่อง่ว งก็ฝึก และจํา ท่า ต่ า ง ๆ ได้ไ ม่ดี
ตัวอย่างเช่น ชนกล่าวว่า “ในช่วงปลายเทอม ผมนอนดึกซึ่งทําให้การรับรูข้ องผมตํ่ามาก คือ ส่วนใหญ่จะมารํา
ตามเพื่อนให้หมดคาบไป แต่ไม่สามารถจดจําท่าทางต่าง ๆ ได้ ทําให้จําท่าไท้จใี๋ นช่วงหลัง ๆ ไม่ได้” สุรนิ ทร์
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กล่าวเสริม “ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ผมนอนดึก ขาดการพักผ่อน ทําให้รา่ งกายอ่อนเพลีย พอถึงการฝึ กท่าต่าง ๆ
ทําให้ร่างกายไม่พร้อม จําท่าไม่ได้ ทําท่าไม่ได้เพราะรูส้ กึ ง่วงนอนกับอ่อนเพลีย” วันลันบรรยายประสบการณ์ท่ี
คล้ายคลึงกัน เธอกล่าวว่า
มีอยูค่ าบหนึ่งทีด่ ฉิ นั รูส้ กึ ง่วงนอนมากเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ มาถึงสนามดิฉนั ก็เอาแต่หาวและมี
ความรูส้ กึ ไม่คอ่ ยอยากเรียน … ฝึกอยูบ่ า้ งแต่ไม่คอ่ ยเต็มทีเ่ ท่าไรเนื่องจากง่วง ทีหลังถ้าเรียนเช้าจะไม่นอนดึก
แล้วเพราะมันเป็ นอุปสรรคต่อเรามาก มันทําให้เราเรียนรูไ้ ด้ไม่ดเี นื่องจากเอาแต่หาวและทําให้ไม่รสู้ กึ อยากเรียน
3.2 เข้าเรียนสาย การฝึกไท้จไี๋ ม่วา่ จะเป็ นมวย 24 ท่า กระบี่ 32 ท่าและมวยเร็ว 52 ท่า ต้อง
อาศัยความต่อเนื่องและรําตามลําดับท่า การเข้าเรียนหลังจากทีค่ รูเริม่ สอนไปแล้วทําให้เกิดความยุ่งยากในการ
ต่อท่าและฝึกไม่ทนั เพื่อน วัฒน์กล่าวว่า “มีอยูว่ นั หนึ่งผมตื่นสายเกินไป ไปเรียนสาย ไม่ทนั อบอุ่นร่างกายและยืด
เหยียด อาจารย์ทบทวนท่าซํ้าให้หลายรอบแต่ผมไม่มสี มาธิเอง” เขมกล่าวเพิม่ เติม “บางวันผมก็ต่นื สาย รีบ
เดินทางมาเรียน มาไม่ทนั และเพื่อนเริม่ เรียนไปแล้ว จึงทําให้ต่อท่าไม่ได้ บวกกับความอ่อนเพลียจึงทําให้ไม่
อยากทําอะไร เรียนแบบไม่เต็มที่ พอแบ่งกลุ่มซ้อมก็ยนื เฉย” ธานีอธิบายประสบการณ์ทค่ี ล้ายคลึงกัน คือ “วัน
นัน้ เป็ นวันทีผ่ มมาเรียนสาย เนื่องจากทําการบ้านจนถึงดึกทําให้ต่นื สาย ปวดหัว อาจารย์สอนทัง้ มวยช้า มวยเร็ว
และกระบีแ่ ต่ผมจดจําได้ชา้ มาก จําท่าไม่ได้ ต่อท่าไม่ถกู จนหมดคาบ”
3.3 ขาดเรียน ไท้จแี๋ ละชิกงเป็ นการรําท่าต่าง ๆ เรียงตามลําดับจากท่าแรกไปจนถึงท่า
สุดท้าย การขาดเรียนทําให้กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถปฏิบตั ทิ า่ ได้ต่อเนื่องกัน ดังทีป่ ระภาบรรยายว่า “วันพุธ เรียน
ข้าง ๆ โรงยิม เช็คชื่อแล้วก็ทบทวนท่าจากสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา แต่ขา้ พเจ้าและเพื่อนบางคนไม่ได้มาเรียนในสัปดาห์
ก่อน พออาจารย์ทวนท่าก็เลยรําตามไม่ทนั ยืนงงกันเลย” วรรณากล่าวเสริม “วันทีต่ วั เองกลับมาเรียนหลังจาก
ขาดไป 1 ครัง้ พอมาเรียนก็เลยตามเพื่อนไม่ทนั กว่าจะจําได้กค็ อื วันก่อนทีจ่ ะสอบกระบี”่ สอดคล้องกับวีนะที่
สรุปดังนี้
เหตุการณ์น้ีเกิดขึน้ หลังจากทีผ่ มขาดเรียนไป 1 คาบ จึงทําให้ขาดความต่อเนื่องของท่าต่าง ๆ ไป ทัง้
มวยช้า มวยเร็ว เลยจากทีผ่ มเรียนไปหลายท่ามาก ทําให้การเรียนรูห้ รือปฏิบตั ทิ กั ษะนัน้ ไม่ได้ รําไม่ทนั เพือ่ น
พอรําถึงท่าทีท่ าํ ไม่ได้กไ็ ม่สามารถต่อท่าได้เลย ถึงแม้จะพยายามแล้วก็ตาม แต่กย็ งั ปฏิบตั ทิ า่ ได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร
3.4 จิ ตใจกังวล ความวิตกกังวลเป็ นเหตุให้กลุม่ ตัวอย่างฟุ้งซ่าน คิดเรือ่ งอื่น ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับ
การเรียน จิตใจขาดสมาธิและไม่ตงั ้ มันเท่
่ าทีค่ วร ดังเช่นตรินกล่าวว่า “ประมาณกลางเทอม วันนัน้ มีความกังวล
เกีย่ วกับวิชาทีจ่ ะต้องรายงานตอนสิบโมง ทําให้รสู้ กึ เครียดและกดดันแต่เช้า … อยากจะกลับไปทํางานของ
ตนเอง แล้วก็ยงิ่ เครียดใหญ่เมือ่ ทําท่ารําไม่ได้” มานีอธิบายถึงความกังวลใจทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนดังนี้
เมือ่ ตอนต้นเดือนสิงหาคม วันอังคารมีปญั หากับทางบ้านทําให้คดิ มาก สวดมนต์ นังสมาธิ
่
กแ็ ล้วแต่กย็ งั
คิดมากอยู่ นอนไม่หลับ พอเข้าเรียนก็ไม่มสี มาธิ คิดอยูก่ บั เรือ่ งเมือ่ คืน วันนัน้ เป็ นอะไรทีเ่ ศร้าใจมาก เบื่อ เรียน
อะไรก็ไม่เข้าไปในหัวสมองเลย
4. ต้องการสถานที่เรียนและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นช่วงฤดูฝน จึงมีฝน
ตกลงมาบ่อย ๆ ทําให้สนามหญ้าเปี ยกแฉะ ลื่น บางครัง้ จึงเรียนบนพื้นปูนซึ่งพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ ส่วนวันที่
เรียนในสนามฟุตบอล ไม่ค่อยมีท่กี ําบังเวลาแดดออกจึงร้อนมาก กลุ่มตัวอย่างจึงต้องการสถานที่เรียนและสิง่
อํานวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการสอนวิชาไท้จี๋ ชิกง ดังทีธ่ รี ชั อธิบายว่า “เทอมนี้เรียนไท้จดี๋ มี ากในทุก ๆ เรื่อง จะ
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มีอ ย่ า งเดีย วก็คือ สถานที่ น่ า จะใช้ส ถานที่เ รีย นซึ่ง เป็ น ห้อ งเรีย นกว้า ง ๆ หรือ สนามอะไรก็ไ ด้ท่ีไ ม่ ต้ อ ง
เปลีย่ นแปลงบ่อย สามารถหลบแดดหลบฝนได้” อรรถกล่าวเสริม ”อยากให้ปรับปรุงเรื่องสถานทีเ่ รียน เช่น เวลา
แดดแยงตา พออาจารย์ต่อท่าให้กเ็ ลยมองไม่เห็น แล้วก็เวลาสนามหญ้าเปี ยก พอเรียนก็กลัวลื่น กลัวเปียก”
ในวันทีอ่ ากาศร้อนมากผูเ้ รียนจะเหนื่อยเร็ว และพระอาทิตย์สอ่ งเข้าตาเพราะเวลารําต้องหมุนตัวและหัน
หน้าไปยังทิศทางต่าง ๆ แสงแดดจึงมีผลต่อการรํามาก ตรินอธิบาย “วันทีอ่ ากาศร้อนมากทําให้รสู้ กึ เบื่อเพราะ
แดดแยงตา” สอดคล้องกับธนชาติซง่ึ กล่าวเพิม่ เติมว่า “วันนัน้ เป็ นวันทีแ่ ดดแรงมาก อาจารย์สอนมวยช้าและให้
ทําซํ้าประมาณ 5-6 รอบ อากาศก็รอ้ นเลยทําให้ไม่มสี มาธิในการรํา เพือ่ น ๆ ก็บ่นร้อนกัน ทําให้วนั นัน้ ไม่ได้อะไร
เลย ไม่อยากเรียน” ปิ ยะ กล่าวเพิม่ เติม “เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม เริม่ แรกอาจารย์ทําท่าชิกงก่อน ต่อมาเริม่
สอนกระบี่ 32 ท่า ซึง่ วันนัน้ แดดร้อนมาก และทุกคนก็บน่ หงุดหงิด เกิดความเครียด ร้อน ไม่มสี มาธิ มีความรูส้ กึ
เหนื่อยและไม่อยากเรียน” วรรณาบรรยายถึงวันทีร่ อ้ นมากจนตัวเองตาลายดังนี้
วันทีอ่ าจารย์สอนในสนามข้าง ๆ ตึกเรียน วันนัน้ เป็ นวันทีแ่ ดดแรงมาก อาจารย์ต่อท่ามวยเร็วจนจบก็ยงั
มึนกับท่า ควบขีอ่ าชา ตอนนัน้ เป็ นช่วงทีแ่ ดดแรงมาก แดดแยงตาจนตาลายเลยทีเดียว หนูตอ้ งขอยืมยาดม
เพือ่ นสูดสักปื้ดสองปื้ด สมองไม่จดจําในท่าทีเ่ พิง่ เรียนเลย รําไปชําเลืองดูเพือ่ นไปเรือ่ ย ๆ
กลุม่ ตัวอย่างต้องการให้มเี วทียกสูงขึน้ มาจากพืน้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนมองเห็นครูสอนได้ชดั เจน เช่น มานีกล่าว
ว่า “อยากให้มเี วทีตงั ้ สูงกว่านิสติ จะได้มองเห็นท่าแต่ละท่า อาจารย์จะได้มองเห็นนิสติ ด้วยค่ะ” ชะนีเห็นด้วย เธอ
อธิบายเพิม่ เติมดังนี้
อยากให้มเี วทีสงู สักหน่อย หรือ ให้นิสติ มองได้อย่างทัวถึ
่ ง เพราะเวลารําต้องหมุนไปหมุนมา มันงงและ
มองไม่เห็นครู แม้วา่ จะมีหวั หน้ากลุม่ ไปเรียนกับครูแล้วกลับมาช่วยดูให้สมาชิกในกลุม่ แต่กจ็ าํ รายละเอียดได้ไม่
หมด เราจําเป็ นต้องมองเห็นครูราํ ด้วย
5. ควรมีสื่อการสอนมากขึน้
ในการสอนครูทําการแจกชื่อท่าซึ่งไม่มรี ายละเอียดว่าปฏิบตั อิ ย่างไร และแจกเพลงประกอบท่ารํา ส่วน
ขณะที่เรียนครูจะสอนท่าของชิกงหรือมวยแต่ละชุดครัง้ ละ 2-5 ท่าแล้วเปิ ดเพลงประกอบการรํา อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากมวยบางชุดก็ยากต่อการจดจํา ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างจึงต้องการสือ่ พวกเอกสารหรือหนังสือเพิม่ เติม ภัท
ระ กล่าวว่า “โดยส่วนตัวแล้วผมอยากให้มหี นังสือหรือเอกสารประกอบมากกว่านี้นิดหนึ่งครับ เพราะบางทีจาํ ไม่
ค่อยได้”
สอดคล้องกับธีรชั ที่ก ล่าวว่า “ในการเรียนทุกคนควรมีหนังสือหรือเอกสารที่มรี ายละเอียดและ
ภาพประกอบเพือ่ ทําความเข้าใจและกลับไปทบทวนเพราะมวยมีหลายชุด บางครัง้ ก็จาํ ท่าไม่ได้”

สรุปและอภิ ปรายผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการเปรียบเทียบความคงทีข่ องข้อมูล ซึง่ ได้มาจากการสังเกตและการสัมภาษณ์
และการบรรยายเหตุการณ์สาํ คัญ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึงประสบการณ์จากการเรียน 4 หัวข้อ คือ (1)
เรียนรูก้ จิ กรรมใหม่ (2) การได้ต่นื แต่เช้าเพื่อเรียนในช่วงทีอ่ ากาศดี (3) ชอบการฝึกเป็ นกลุ่มย่อย และ (4) มี
สุขภาพดีขน้ึ หลายด้าน (ได้แก่ ความแข็งแรง การทรงตัว ความยืดหยุ่น การหายใจ สมาธิและสุขภาพจิตดีขน้ึ )
นอกจากนัน้ กลุ่มตัวอย่างยังกล่าวถึงปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการเรียนวิชานี้ไว้ 5 ประการคือ (1) ความสนใจและ
ความสนุ กสนานในไท้จแี๋ ละชิกงบางรูปแบบ (2) ต้องการเรียนไท้จแี๋ บบอื่น (เช่น รําพัดและพลอง) (3) การขาด

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

133

ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ (4) ต้องการสถานทีเ่ รียนและสิง่ อํานวยความสะดวกทีเ่ หมาะสม และ (5) มีสอ่ื
การสอนมากขึน้ ดังจะได้อภิปรายตามลําดับ
ด้า นประสบการณ์ จ ากการเรีย นพบว่ า นั ก ศึก ษาเรีย นรู้ท ัก ษะต่ า ง ๆ เกี่ย วกับ การฝึ ก ไท้จี๋ ชิก ง
ค่อนข้างมากเพราะเป็ นกิจกรรมการออกกําลังกายทีน่ กั ศึกษาไม่คนุ้ เคย สอดคล้องกับการวิจยั ของสาลี่ สุภาภรณ์
(2547) ทีพ่ บว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีทล่ี งทะเบียนวิชาตันเถียนโยคะเป็ นครัง้ แรกมีความตัง้ ใจและเรียนรู้
ทักษะของโยคะได้มากเนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นเรือ่ งใหม่สาํ หรับตนเอง
การเรียนไท้จีแ๋ ละชิกงในตอนเช้าเป็ น ช่วงที่อากาศดีทําให้ร่างกายรับอากาศบริสุทธิ ์ สอดคล้องกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านไท้จแี๋ ละชิกงทีก่ ล่าวว่า การฝึกไท้จคี๋ วรทําในช่วงเช้าตรูเ่ พราะอากาศในช่วงเช้าจะสดชื่น บริสทุ ธิ ์
พลังชิทด่ี จี งึ มีมากกว่าช่วงอื่น ๆ และถ้าเป็ นไปได้การฝึ กควรกระทําในทีโ่ ล่งแจ้งซึ่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น
สวนสาธารณะ (Cohen. 1997; ประสิทธิ ์ รัตนวงศาโรจน์. 2551)
ผูเ้ รียนชอบการฝึกกิจกรรมเป็ นกลุ่มย่อย สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ ่านมาซึง่ พบว่าการสอนพลศึกษาและ
ทักษะการเคลื่อนไหว การแบ่งผู้เรียนออกเป็ นกลุ่มย่อยช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสมั พันธ์ซ่งึ กันและกัน มีโอกาสได้
ปฏิบตั กิ จิ กรรมนานขึน้ ส่งผลให้เรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ ด้วย (Mitchell, Oslin & Griffin. 1995; สาลี่ สุภาภรณ์. 2553)
ผลการฝึ กไท้จี๋ ชิกงทําให้กลุ่มตัวอย่างมีสขุ ภาพดีขน้ึ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชอย (Choi. 2005) ที่
พบว่า การฝึ กไท้จี๋ 3 วันต่อสัปดาห์ทําให้สมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา การทรงตัว
ความยืดหยุน่ และความคล่องแคล่วว่องไวดีขน้ึ นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับ หลีแ่ ละคณะ (Li, et al. 2001) ที่
พบว่า การฝึ กไท้จมี๋ ีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจ กล่าวคือ ผู้ท่ฝี ึ กไท้จมี๋ ีความพึงพอใจและมี
ความสุขกับการดําเนินชีวติ มากขึน้ ระดับความเครียด ความคิดในทางลบและความกดดันทางจิตลดลง
สําหรับปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการเรียนวิชานี้ ได้แก่ (1) ความสนใจและความสนุ กสนานในไท้จแี๋ ละชิกง
บางรูปแบบ (2) ต้องการเรียนไท้จแี๋ บบอื่น (เช่น รําพัดและพลอง) (3) การขาดความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
(4) ต้องการสถานทีเ่ รียนและสิง่ อํานวยความสะดวกทีเ่ หมาะสม และ (5) มีสอ่ื การสอนมากขึน้
เนื่องจากการสอนไท้จี๋ ชิกง มีเนื้อหาทีห่ ลากหลาย คือมีการฝึ กชิกงชุดท่าหมีและท่านกกระเรียน ส่วน
ไท้จี๋ม ีก ารฝึ ก ไท้ จี๋พ้ืน ฐาน 24 ท่ า การฝึ ก กระบี่ไ ท้จี๋ 32 ท่ า และการฝึ ก มวยเร็ว เส้า หลิน 52 ท่ า ซึ่ง ความ
หลากหลายของเนื้อหาทําให้กลุ่มตัวอย่างชอบกิจกรรมทีเ่ รียนโดยเฉพาะกิจกรรมทีช่ อบมากเป็ นอันดับ 1 และ 2
คือ มวยเร็วเส้าหลินและชิกง สอดคล้องกับการวิจยั ทีผ่ ่านมาซึ่งพบว่า ผูเ้ รียนชอบรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีห่ ลากหลายเพราะสนุ กและท้าทายความสามารถของผูเ้ รียน (Garn & Cothran. 2006; Rink. 1998)
นอกจากนัน้ กลุ่มตัวอย่างยังมีความสนใจทีจ่ ะเรียนไท้จชี๋ ุดรําพัดและพลองเพิม่ เติม ผูส้ อนจึงควรพิจารณาเลือก
เนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รียนหรือแบ่งวิชาเรียนเป็ น 2-3 คอร์สเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความสนใจของผูเ้ รียนให้มากขึน้
การขาดความพร้อมในการเรียนไม่วา่ จะเป็ นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ เช่น นอนพักผ่อนไม่เพียงพอทํา
ให้รา่ งกายอ่อนเพลีย หรือจิตใจมีความวิตกกังวลด้วยเรื่องต่าง ๆ ส่งผลให้ผเู้ รียนรับรูไ้ ด้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร ดังนัน้ ครู
จึงต้องหาวิธเี ตรียมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รียนก่อนเริม่ ต้นสอน (Siedentop. 1991; วรศักดิ ์ เพียรชอบ. 2527)
กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มสี ถานทีเ่ รียนและสิง่ อํานวยความสะดวกทีเ่ หมาะสมเพราะจะช่วยให้การเรียน
การสอนเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ รียน เนื่องจากธรรมชาติการเคลื่อนไหวเพื่อรําชิกงไม่มกี ารเปลีย่ นทิศทางมาก
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นัก ส่วนไท้จมี๋ กี ารหมุนตัวค่อนข้างมาก ผูส้ อนจึงควรจัดหาสถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวก เช่น โต๊ะตัง้ สูงจาก
ระดับพื้นดิน หรือเวทีสูงจากพื้นเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นการสาธิตอย่างชัดเจน นอกจากนัน้ ควรจัดหาสื่อมาใช้
ประกอบการเรียนการสอนตามสภาพของเนื้อหาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนดําเนินไปได้ด้วยความราบรื่น
ั หามากในด้า นความขาดแคลนอุ ป กรณ์
สอดคล้องกับการวิจ ยั ที่ผ่า นมาซึ่งพบว่า การสอนพลศึก ษายังมีป ญ
สถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวก (ปริญญา นาชัยสิทธิ ์. 2546; สาลี่ สุภาภรณ์. 2553)
โดยสรุป กลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์ทด่ี จี ากการเรียนและสนใจทีจ่ ะเรียนไท้จแี๋ บบอื่น ๆ ด้วย ดังนัน้ จึง
ควรเปิ ด วิช าไท้จีห๋ ลาย ๆ คอร์ส โดยเฉพาะไท้จีท๋ ่ีใ ช้อุ ป กรณ์ ป ระกอบ เช่น รํา พัด และพลอง เป็ น ต้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน นอกจากนัน้ กลุม่ ตัวอย่างยังให้ความสนใจมากกับการเรียนไท้จพี๋ วกมวยเร็ว
และชิกง ดังนัน้ วิชาไท้จแี๋ ละชิกงจึงมีความเหมาะสมทีจ่ ะสอนในภาคเรียนเดียวกัน แต่จดั เนื้อหาหรือรูปแบบชิกง
และไท้จใี๋ ห้สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รียน ส่วนมวยทีก่ ลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจน้อย เช่น มวย 24 ท่า และ
กระบี่อาจจะแยกไปสอนอีกคอร์สหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจําท่าและรําได้สวยงามเพราะรายละเอียดของ
มวยแต่ละชุดมีมาก สําหรับครูผสู้ อนนัน้ ควรเตรียมสือ่ ทีเ่ ป็ นหนังสือหรือวีดที ศั น์ให้มากขึน้ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถ
ฝึกทบทวนและเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ
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