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บทคัดย่อ

	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลักการ

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบานส�าหรับเพิ่มความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของวัยรุ่น	 ใน

ประเด็นดังน้ี	 1)	 เปรียบเทียบความแตกต่างของความถูกต้องในการตอบสนอง	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบ

การก�ากับอารมณ์	 ในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	ระหว่างก่อนกับหลังได้รับการฝึก	2)	 เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของเวลาปฏิกิริยา	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	 ในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วย

โปรแกรมฯ	ระหว่างก่อนกับหลงัได้รบัการฝึก	3)	เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความถูกต้องในการตอบสนอง	

ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	กับ

กลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมใด	ๆ 	4)	เปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาปฏกิริิยา	ในการท�ากิจกรรม

ทดสอบการก�ากับอารมณ์	 หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 กับกลุ่มที่ไม่ได้รับ

การฝึกด้วยโปรแกรมใด	 ๆ	 กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 48	 คน	 เป็นอาสาสมัครจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม	ปีการศึกษา	2561	อายุระหว่าง	16-18	ปี	เครื่องมือที่ใช้ทดลอง	คือ	

โปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน	 เคร่ืองมือที่ใช้

วัดตัวแปรตาม	 คือ	 กิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย	 Dependent	 t-test	 และ	
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Independent	t-test	ผลการวจิยัสรปุได้ว่าการฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลกัการวเิคราะห์การเคลือ่นไหว

ร่างกายแบบลาบานท�าให้ความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของวัยรุ่นเพิ่มขึ้น	

ค�าส�าคัญ: การก�ากับอารมณ์ ความจ�าขณะท�างาน การเคลื่อนไหว การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกาย

 แบบลาบาน 

Abstract

 The objectives of this research were to compare the results of using the working 

memory training program based on Laban Movement Analysis for enhancing emotion 

regulation ability in adolescents as the following: 1) Comparison of differences in terms

of response accuracy in response to the emotion regulation task in the group that was

trained with the program between before and after being trained. 2) Comparison of 

differences in terms of response time in response to the emotion regulation task in the group 

that was trained with the program between before and after being trained. 3) Comparison of 

differences in terms of response accuracy in response to the emotion regulation task for the 

posttest between the groups that were trained with the program and those were not trained 

with any program. 4) Comparison of differences in terms of response time in response to 

the emotion regulation task for the posttest between the groups that were trained with the 

program and those were not trained with any program. The 48 participants/volunteers 

were recruited from high school students studying at Ang Sila Phitthayakhom School in 

the academic year 2018 and aged between 16 and 18 years. The research instrument 

included the working memory training program based on Laban Movement Analysis and 

the emotion regulation task for measuring dependent variables. Dependent and Independent 

t-tests were used to analyze the data. The research results demonstrated that the working 

memory training based on Laban Movement Analysis could enhance emotion regulation 

ability of adolescents. 

Keywords: Emotion regulation, Working memory, Movement, Laban Movement Analysis
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บทน�ำ

	 ความรู้สึกและการตอบสนองของอารมณ์เป็นส่วนส�าคัญอย่างมากในชีวิตของเรา	 การก�ากับ

อารมณ์	 (Emotion	 Regulation)	 เป็นวิธีการที่เราพยายามที่จะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของตัวเอง

เมื่อเรามีอารมณ์เราต้องหาวิธีที่เราจะประสบและตอบสนองอารมณ์เหล่านั้น	(Gross,	1998)	ซึ่งต้อง

อาศัยการบรหิารจัดการขัน้สงูของสมอง	(Executive	Functions)	ทีเ่ป็นกระบวนการควบคุมทางปัญญา

รวมถึงการผลัดเปลี่ยน	 (Shifting)	 การปรับปรุงหน่วยความจ�าขณะท�างาน	 (Updating	Working	

Memory)	และการยับย้ังการตอบสนอง	(Inhibiting	Responses)	(Miyake	et	al.,	2000)	ซ่ึงฟังก์ชัน

เหล่านี้มีหน้าที่ในการควบคุมความคิดและพฤติกรรม	(Banich,	2009;	Diamond,	2013)	การก�ากับ

อารมณ์จึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อชีวิตทุกด้าน	 การขาดทักษะการก�ากับอารมณ์ถูกมองว่า

เป็นคุณสมบัติหลักของปัญหาทางอารมณ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ซ่ึงเช่ือมโยงกับความ

ผิดปกติทางจิตหลายอย่าง	(Berking	&	Wupperman,	2012)	

	 ข้อมูลเชิงลึกทางด้านประสาทวิทยาแสดงให้เห็นว่า	การก�ากับอารมณ์โดยวิธีวิทยาการปัญญา

ต้องอาศัยเครือข่ายประสาทต�าแหน่ง	Fronto-Parietal	เช่นเดียวกันกับงานหน่วยความจ�าขณะท�างาน	

(Working	Memory:	WM)	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	การฝึกความจ�าขณะท�างานอย่างเป็นระบบโดยด�าเนิน

การในบริบททางอารมณ์มีศักยภาพที่จะเพิ่มความสามารถในการก�ากับอารมณ์มากขึ้น	จากการทดลอง

ให้ผู้เข้าร่วมใช้โปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานด้านอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงเครือข่าย

ประสาทต�าแหน่ง	 Fronto-parietal	 พบว่าการฝึกความจ�าขณะท�างานด้านอารมณ์ยังส่งผลทางบวก

ต่อการก�ากับอารมณ์อีกด้วย	 การฝึกความจ�าขณะท�างานต้ังอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีความสามารถใน

การพัฒนาการท�างานของหน่วยความจ�าขณะท�างาน	 (Theory	 of	Working	Memory	 Capability	

Plasticity)	 (Engle	 &	 Kane,	 2003)	 นอกจากน้ีแสดงให้เห็นว่าการก�ากับอารมณ์ที่ดีขึ้นน้ีมีความ

เกี่ยวข้องกับการท�างานที่มากขึ้นของเครือข่ายประสาทต�าแหน่ง	 Fronto-Parietal	 พร้อมกับพื้นที่

สมองส่วนอื่น	 ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับอารมณ์	 (Schweizer,	Grahn,	Hampshire,	Mobbs,	&	

Dalgleish,	2013)

 การศึกษาบางเรื่องแสดงให้เห็นว่าท่าทาง	 (Postures)	 บางอย่าง	 เช่น	 การยืนตรง	 การทรุด

การขยายตัว	 ท�าให้เกิดความรู้สึกที่สอดคล้องกันอย่างทันทีทันใด	 คือ	 ความภาคภูมิใจ	 ความเศร้า

ความมีอ�านาจ	ตามล�าดับ	Huang	et	al.	(2011)	เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงลึกด้านประสาทวิทยาพบว่า	

พื้นที่สมองส่วนที่เก่ียวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย	 (Motor	 Areas)	 ก็ต้องอาศัยวงจรประสาท

Frontal-Parietal	เช่นกัน	(Wang	et	al.,	2016)	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

กับอารมณ์ที่ผ่านมาหลายเรื่องที่ต่างก็มีหลักฐานยืนยันว่าการเคลื่อนไหวทั้งการเคลื่อนไหวบนใบหน้า	

การเคลือ่นไหวส่วนของร่างกายเป็นท่าทางต่าง	ๆ 	มคีวามสมัพนัธ์กบัอารมณ์	และมกีารน�าการเคลือ่นไหว
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ร่างกายมาใช้ในการบ�าบัดเพื่อเปลี่ยนสภาวะอารมณ์	

 การศึกษาของ	 Shafir,	 Tsachor	 and	Welch	 (2016)	 ได้อธิบายลักษณะการเคลื่อนไหว

ร่างกายแบบต่าง	 ๆ	 ที่ช่วยเพิ่มอารมณ์พื้นฐานแต่ละอย่างโดยใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกาย

แบบลาบาน	 โดยชุดขององค์ประกอบการเคลื่อนไหวที่ไม่ซ�้ากันแต่ละองค์ประกอบการเคลื่อนไหว

จะท�านายอารมณ์เพียงอย่างเดียว	ดังนี้	1)	ความโกรธเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง	(Strong)

ฉับพลัน	(Sudden)	ก้าวไปข้างหน้า	(Advancing)	หรือการเคลื่อนไหวโดยตรง	(Direct	Movements)	

2)	ความกลัวเกิดจากการเคลื่อนไหวโดยการถอย	(Retreating)	การย่อ	(Condensing)	การปิดล้อม	

(Enclosing)	 การมีผลผูกพัน	 (Binding)	 หรือการย้ายกลับ	 (Moving	 Back)	 3)	 ความโศกเศร้า

เกิดขึ้นจากความหนักแบบเฉย	ๆ 	(Passive	Weight)	การน�าแขนขึ้นบนส่วนของร่างกาย	การลดต�่าลง	

(Sinking)	 หรือการตกของศีรษะ	 และ	 4)	 ความสุขเกิดขึ้นจากการกระโดด	 การลุกขึ้น	 (Rising)	

การแผ่ขยาย	(Spreading)	และการเคลื่อนไหวทีเ่ป็นอสิระ	เบา	ๆ 	ขึน้สูง	หรือเป็นจงัหวะ	(Rhythmic)	

หากการเคลื่อนไหวส่งผลต่อสภาวะอารมณ์	 ดังนั้นการลดความถี่ขององค์ประกอบการเคลื่อนไหว

ของลาบาน	 (Laban	Motor	 Components)	 ที่แสดงเพื่อเพิ่มสถานะทางอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์

อาจช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางอารมณ์

	 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบานเป็นระบบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่

ครอบคลุม	 คิดขึ้นโดย	 Rudolf	 Laban	 ในช่วงต้นถึงกลางศตวรรษที่ยี่สิบ	 และได้รับการพัฒนามา

อย่างต่อเนื่อง	 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบานเป็นระบบภาษาท่ีเป็นที่รู้จักและได้รับ

การยอมรบัอย่างกว้างขวางส�าหรบัการอธบิายและการบนัทกึการเคลือ่นไหว	ค�าศัพท์ทีใ่ช้ในการอธบิาย

สามารถเข้าใจได้ง่าย	 ท�าให้เหมาะที่จะใช้โดยตรงในการฝึกการเคลื่อนไหวส�าหรับการวิจัยและ

การบ�าบดั	และได้รบัการยอมรบัในระดับนานาชาติในด้านต่าง	ๆ 	ของการศึกษาทัง้ด้านวทิยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์	องค์ประกอบส�าคัญของการเคลื่อนไหวร่างกายแบ่งเป็น	4	องค์ประกอบหลัก	(Penfield,	

2005)	ได้แก่	ร่างกาย	(Body)	แรงกาย	(Effort)	รปูร่าง	(Shape)	และอากาศวถิ	ี(Space)	การวเิคราะห์

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบานเป็นการเคลื่อนไหวจากภายในสู่การเคลื่อนไหวภายนอกซ่ึงเป็น

การเคลื่อนไหวที่เกิดจากสมอง	จิตใจ	และปฏิกิริยาทางธรรมชาติ	ที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกออกจากกัน

ไม่ได้	แม้ว่าที่ผ่านมายังไม่พบงานวิจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับอารมณ์ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย

โดยตรงแต่จากหลักฐานที่กล่าวมาจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวร่างกายส่งผลต่อสภาวะอารมณ์เช่นกัน

	 ในสภาพปัจจุบันของประเทศไทยพบว่า	 กรมสุขภาพจิตเป็นห่วงกลุ่มวัยรุ่นเยาวชน	 นักเรียน	

และนักศึกษาซ่ึงมีความเสี่ยงมีภาวะซึมเศร้า	 และมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายเพิ่มข้ึน	 โดยเมื่อวันที่	 10	

มิถุนายน	 พ.ศ.	 2562	 นายแพทย์เกียรติภูมิ	 วงศ์รจิต	 อธิบดีกรมสุขภาพจิต	 กล่าวถึงสถานการณ์

โรคซึมเศร้าในสังคมซ่ึงเป็นปัญหาส�าคัญทางสุขภาพ	 หากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงจนน�าไปสู่การ



84

◆ จุฑาทิพย์ โพธิ์ทิ พีร วงศ์อุปราช ปริญญา เรืองทิพย์ ◆

ฆ่าตัวตายได้	 จากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลก	 ในปี	 ค.ศ.	 2017	 ระบุว่ามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ทั่วโลกประมาณ	322	ล้านคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	4.4	ของประชากรโลก	และในประเทศไทยมีข้อมูล

การส�ารวจความชุกของโรคซึมเศร้า	 พ.ศ.	 2551	 พบว่ามีคนไทยป่วยซึมเศร้า	 1.5	 ล้านคน	 ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�างานอายุ	25-59	ปี	ร้อยละ	62	รองลงมาเป็นวัยสูงอายุ	60	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	26.5	

และเป็นเยาวชนอายุ	 15-24	 ปี	 ร้อยละ	 11.5	 ทั้งนี้แม้ในกลุ่มเยาวชนจะมีสัดส่วนของผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าน้อยกว่าในกลุ่มวัยท�างานและวัยผู้สูงอายุ	 แต่นับเป็นปัญหาที่ต้องให้ความส�าคัญและต้อง

เร่งแก้ไขเนือ่งจากวยัรุน่เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาในการพฒันาประเทศในอนาคต	ซ่ึงมแีนวโน้มการฆ่าตัวตาย

เพิ่มขึ้น	โดยมีข้อมูลพบว่า	ในปี	พ.ศ.	2560	กลุ่มเยาวชนอายุ	20-24	ปี	มีอัตราการฆ่าตัวตายที่	4.94	

ต่อประชากรแสนคน	ในปี	2561	เพิม่ขึน้เป็น	5.33	ต่อประชากรแสนคน	ข้อมลูดังกล่าวสอดคล้องกับ

การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต	1323	ที่พบว่า	กลุ่มเยาวชนโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมาก

ขึ้น	โดยในปีงบประมาณ	2561	จากการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ทั้งสิ้น	70,534	ครั้ง	เป็นกลุ่ม

เด็กอายุ	11-19	ปี	10,298	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	14.6	และเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ	20-25	ปี	14,173	

ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	20.1	ส�าหรับในช่วง	6	เดือนแรกของปีงบประมาณ	2562	มีผู้โทรเข้ามาใช้บริการ

ทั้งสิ้น	40,635	ครั้ง	เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ	11-25	ปี	จ�านวน	13,658	ครั้ง	เมื่อจ�าแนกตาม

ประเภทของปัญหาพบว่า	 สัดส่วนของเด็กและเยาวชน	ที่มีปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล	ปัญหา

ความรัก	 ซึมเศร้า	 และมีความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 จากสภาพปัญหา

ดังกล่าวหากวัยรุ่นมีความสามารถในการก�ากับอารมณ์ที่ดี	 จะท�าให้วัยรุ่นสามารถรับมือกับปัญหาและ

ตอบสนองอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม	(กรมสุขภาพจิต,	2562)	

	 การวจัิยครัง้นีผู้้วจิยัศึกษาเกีย่วกบัการเพิม่ความสามารถในการก�ากบัอารมณ์โดยวิธวีทิยาการ

ปัญญา	และการจัดการกับปัจจัยที่ท�าให้เกิดอารมณ์	โดยผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนกลไกการท�างาน

ของสมองโดยใช้โปรแกรมการฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกาย

แบบลาบาน	ซ่ึงเป็นการฝึกหน่วยความจ�าขณะท�างานทางหน้าจอคอมพวิเตอร์ทีผู้่เข้าร่วม	จะต้องด�าเนิน

การเคลือ่นไหวร่างกายตามองค์ประกอบการเคลือ่นไหวต้นแบบตามลกัษณะอารมณ์พืน้ฐาน	ซ่ึงนอกจาก

จะท�าให้การใช้งานของพื้นที่สมองกว้างและครอบคลุมพื้นที่สมองในส่วนที่เก่ียวข้องกับการก�ากับ

อารมณ์มากข้ึนแล้ว	ผู้เข้าร่วมยังมคีวามสนกุสนาน	ได้มกีารยดืเส้นยดืสาย	ไม่เบือ่หน่าย	และเนือ่งจาก

การวิจัยครั้งนี้เป็นการเพิ่มความสามารถในการก�ากับอารมณ์โดยวิธีวิทยาการปัญญาด้วยโปรแกรม

ฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน	 ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับสมองหลายพื้นที่	เพื่อให้การวัดมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาเชิงพฤติกรรม	คือ

ความถกูต้องในการตอบสนอง	และเวลาปฏิกริยิาในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	(Emotion	

Regulation	Task)	ด้วยคอมพิวเตอร์
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ตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลักการวิเคราะห์การ

เคลือ่นไหวร่างกายแบบลาบานส�าหรบัเพิม่ความสามารถในการก�ากบัอารมณ์ของวัยรุน่	ในประเด็นดังน้ี

	 1.	เปรียบเทียบความแตกต่างของความถูกต้องในการตอบสนอง	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบ

การก�ากับอารมณ์	ในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	ระหว่างก่อนกับหลังได้รับการฝึก

	 2.	เปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาปฏิกิริยา	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	

ในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	ระหว่างก่อนกับหลังได้รับการฝึก

	 3.	เปรียบเทียบความแตกต่างของความถูกต้องในการตอบสนอง	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบ

การก�ากับอารมณ์	 หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 กับกลุ่มที่ไม่ได้รับ

การฝึกด้วยโปรแกรมใด	ๆ

	 4.	เปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาปฏิกิริยา	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	

หลงัการทดลองระหว่างกลุม่ทีไ่ด้รบัการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	กับกลุม่ทีไ่ม่ได้รบัการฝึกด้วยโปรแกรมใด	ๆ

สมมติฐำนของกำรวิจัย

	 1.	กลุ่มท่ีได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 มีความถูกต้องในการตอบสนองในการท�ากิจกรรม

ทดสอบการก�ากับอารมณ์	หลังได้รับการฝึกมากกว่าก่อนได้รับการฝึก

	 2.	กลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 ใช้เวลาปฏิกิริยาในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับ

อารมณ์	หลังได้รับการฝึกน้อยกว่าก่อนได้รับการฝึก

	 3.	กลุ่มท่ีได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 มีความถูกต้องในการตอบสนองในการท�ากิจกรรม

ทดสอบการก�ากับอารมณ์	หลังได้รับการฝึกมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมใด	ๆ

	 4.	กลุ่มท่ีได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 ใช้เวลาปฏิกิริยาในการท�า	 กิจกรรมทดสอบการก�ากับ

อารมณ์	หลังได้รับการฝึกน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมใด	ๆ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

	 การเพิ่มความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของวัยรุ่นโดยใช้โปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างาน

ตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบลาบานประกอบด้วย	2	องค์ประกอบคือ	1)	การฝึกความจ�า

ขณะท�างานโดย	N-back	task	และ	2)	การเคลื่อนไหวร่างกายตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

แบบลาบาน	 การฝึกความจ�าขณะท�างานต้ังอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีความสามารถในการพัฒนา
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การท�างานของหน่วยความจ�าขณะท�างาน	 (Theory	 of	working	memory	 capability	 plasticity)	

(Engle	 &	 Kane,	 2003)	 องค์ประกอบหลักของหน่วยความจ�าขณะท�างานคือองค์ประกอบการ

บริหารจัดการข้อมูล	(Central	executive)	มีหน้าที่บริหารจัดการระดับสูง	3	อย่าง	ได้แก่	1)	การปรับ

เปลีย่นการท�างานของสมองตามสถานการณ์หรอืสิง่กระตุ้นทีเ่ปลีย่นไป	หรอืการปรบัเปลีย่นความสนใจ	

(Switching)	2)	การปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลของหน่วยความจ�าขณะท�างาน	(Updating)	และ

3)	 การยับยั้งการตอบสนองในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง	 (Inhibition)	 (Miyake	 et	 al.,	 2000)	 ซ่ึงหน้าที่

ทั้งสามนี้สอดคล้องกับแบบจ�าลองกระบวนการการก�ากับอารมณ์ที่เน้นห้าจุดส�าคัญ	 ได้แก่	 จุดที่	 1	

การเลือกสถานการณ์	(Situation	selection)	จุดที่	2	การปรับสถานการณ์	(Situation	modification)	

จุดที่	3	การปรับความสนใจ	(Attentional	Deployment)	จุดที่	4	การเปลี่ยนการรู้คิด	(Cognitive	

change)	 และจุดที่	 5	 การปรับการตอบสนอง	 (Response	modulation)	 (Gross	&	Thompson,

2007)	

	 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบลาบาน	(Laban	Movement	Analysis:	LMA)	เป็นระบบ

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ครอบคลุม	 และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านต่าง	 ๆ	 เป็น

การเคลื่อนไหวจากภายในสู่การเคลื่อนไหวภายนอก	 จ�าแนกออกเป็น	 4	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	

1)	 ร่างกาย	 (Body)	คือ	ส่วนของร่างกายที่เคลื่อนไหวรวมถึงการกระท�าของร่างกายที่เฉพาะเจาะจง	

2)	แรงกาย	 (Effort)	คือ	ลักษณะของการเคลื่อนไหว	การแสดงออกของทัศนคติภายในของบุคคล

ทีม่ต่ีอการเคลือ่นไหว	3)	รปูร่าง	(Shape)	คือ	ร่างกายที	่“ป้ัน”	ตัวเองในอากาศวถิกีล่าวคือการอธบิาย

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกายกับอีกฝ่ายหนึ่งและสิ่งแวดล้อม

โดยรอบ	และ	4)	อากาศวิถี	คือ	การเคลื่อนที่ของร่างกายผ่านอากาศที่อยู่รอบ	ๆ	ตัวในทิศทางต่าง	ๆ	

ของร่างกาย	(Space)	(Penfield,	2005)	

	 ข้อมูลเชิงลึกทางด้านประสาทวิทยาพบว่า	 งานหน่วยความจ�าขณะท�างาน	 การเคลื่อนไหว

ร่างกาย	และการก�ากับอารมณ์โดยวิธีวิทยาการทางปัญญา	ต่างก็ต้องอาศัยเครือข่ายประสาทต�าแหน่ง	

Fronto-parietal	 เช่นเดียวกัน	 (Schweizer	et	 al.,	2013;	Wang	et	al.,	2016)	การฝึกความจ�า

ขณะท�างานโดย	N-back	task	และการเคลื่อนไหวร่างกายตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ

ลาบานมีพื้นที่สมองบางส่วนเปิดใช้งานทับซ้อนกับพื้นที่สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับอารมณ์	

ทั้งยังมีความส�าคัญในการเช่ือมต่อกับโครงสร้าง	 Limbic	 และบางส่วนของสมองส่วนหน้าที่มีความ

เกีย่วข้องกบัการก�ากับอารมณ์อีกด้วย	การเปิดใช้งานของสมองทีทั่บซ้อนกนัดังกล่าวข้างต้น	ท�าให้เกดิ

การถ่ายโอนการท�างานในเครือข่ายประสาทต�าแหน่ง	Fronto-parietal	ทั้งในระดับประสาทและระดับ

พฤติกรรมมีความแข็งแกร่งและครอบคลุมมากขึ้น	 ส่งผลให้การท�างานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การก�ากับอารมณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และส่งผลต่อเนื่องให้ความสามารถในการก�ากับอารมณ์

เพิ่มขึ้น	ดังภาพที่	1



87

◆ การเพิ่มความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของวัยรุ่นโดยการฝึกความจ�าขณะท�างาน ◆
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง	 (Experimental	 Research	 Design)	 ด้วย

แผนการทดลองแบบ	Randomized	Pretest	and	Posttest	Control	Group	Design	(McMillan	&	

Schumacher,	2014,	p.	292)	กลุ่มตวัอย่างเป็นอาสาสมัครจากนักเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย	

โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม	อ�าเภอเมืองชลบุรี	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	50	คน	ที่ยินดีเข้าร่วมการ

วิจัยและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�าหนด	คือ	มีอายุระหว่าง	16-18	ปี	 ไม่มีโรคประจ�าตัว	การ

มองเห็นปกติ	ถนัดมือขวา	และมีภาวะสุขภาพจิตปกติ	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม	G	

Power	3.1.9.2	ส�าหรับ	Windows	ก�าหนดค่าอ�านาจจ�าแนกความแตกต่างที่ระดับร้อยละ	80	ระดับ

ความน่าจะเป็นที	่0.05	ใช้สถติิท	ี(t-test)	และก�าหนดขนาดอิทธพิลระดับสงู	0.80	ในการเปรยีบเทยีบ

กลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	(นงลักษณ์	วิรัชชัย,	2555,	หน้า	74-80)	ผลการค�านวณได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	

21	คนต่อกลุ่ม	เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มทดลอง	1	กลุ่ม	และกลุ่มควบคุม	1	กลุ่ม	จากผลการ

ค�านวณกลุ่มตัวอย่างข้างต้น	การวิจัยครั้งนี้จึงมีขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	42	คน	และเพื่อป้องกันการ

ขาดหายไปของกลุม่ตัวอย่างระหว่างการทดลองอีก	20%	ผู้วจิยัจึงเพิม่ขนาดกลุม่ตัวอย่างของการวจัิย

ครั้งนี้เป็นกลุ่มละ	 25	คน	 รวมเป็น	 50	คน	กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	

Random	Sampling)	โดยแบ่งตามเพศเป็น	2	กลุ่มคือกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิง	(McMillan	

&	 Schumacher,	 2014,	 p.	 148)	 จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การฝึกความจ�าขณะท�างาน

สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การฝึกความจ�าขณะท�างาน

โดย	N-Back	Task	คือ	

พื้นที่สมองในเขตบร็อดแมนน์	

6,	7,	8,	9,	10,	40,	45,	46,	47

สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การก�ากับอารมณ์	คือ

- ระบบลิมบิก	ในส่วนอะมิกดาลา

-	 บัลเซลแกงเกลีย

-	 คอร์ เทกซ์กลีบหน้าผากส่วนหน้า	

	 (Prefrontal	Cortex,	ตัวย่อ	PFC)

ในเขตบร็อดแมนน์	 9,	 10,	 11,	 13,	

14,	24,	25,	32,	33,	44,	45,	46,	47

โปรแกรมฝึกความจ�า 

ขณะท�างานตามหลักการ

วิเคราะห์การเคลื่อนไหว

ร่างกายแบบลาบาน

หลักการวิเคราะห์

การเคลื่อนไหวร่างกาย

แบบลาบาน

สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การเคลื่อนไหวร่างกาย	คือ

พื้นที่สมองในเขตบร็อดแมนน์

1,	2,	3,	4,	5,	6,	7

และบัลเซลแกงเกลีย

ความสามารถในการก�ากับอารมณ์

-	ความถูกต้องในการตอบสนอง

-	เวลาปฏิกิริยา

ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับ

อารมณ์

➤ ➤

➤

➤

➤ ➤

➤

➤
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(McMillan	&	Schumacher,	2014,	p.	146)	โดยการจับฉลากรายชื่อเพศเดียวกันเข้ากลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม	 เพื่อให้ได้จ�านวนเพศชายและเพศหญิง	 ในระหว่างกลุ่มทดลอง	 และกลุ่มควบคุม

มีจ�านวนเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน	เนื่องจากตัวแปรเพศมีอิทธิพลต่อความสามารถในการก�ากับอารมณ์	

(McRae,	Ochsner,	Mauss,	Gabrieli,	&	Gross,	2008)	ในระหว่างการฝึกโปรแกรมฯ	กลุ่มทดลอง

ออกจากการฝึก	2	คน	ท�าให้เหลือกลุ่มทดลองจ�านวน	23	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

	 แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	คือ	

	 1.	เครื่องมือที่ใช้คัดกรองผู้เข้าร่วมทดลอง	 ประกอบด้วย	 1)	 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

2)	แบบประเมนิการมองเหน็	Freiburg	Vision	Test	3)	แบบส�ารวจความถนดัการใช้มอืของเอดินเบร์ิก	

4)	แบบวัดสุขภาพจิตคนไทย	แบบสั้นจ�านวน	15	ข้อ	(Version	17)	ของกรมสุขภาพจิต	กระทรวง

สาธารณสุข	 และ	 5)	 แบบประเมินสภาวะอารมณ์	 (Positive	 and	 Negative	 Affect	 Schedule:	

PANAS)

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 คือ	 โปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลักการวิเคราะห์ 

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบานส�าหรับเพิ่มความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของวัยรุ่น	 ขั้นตอน

การสร้าง	และพัฒนาโปรแกรมฯ	มี	5	ขั้นตอน	ขั้นตอนที่	1	ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึก

ความจ�า	 ขณะท�างาน	 และการเคลื่อนไหวร่างกายส�าหรับเพิ่มความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของ

วยัรุน่	ขัน้ตอนที	่2	ออกแบบและสร้างโปรแกรมฯ	พร้อมทัง้จัดท�าคู่มอืการใช้โปรแกรม	โดยการออกแบบ

การเคลือ่นไหวร่างกายตามองค์ประกอบการเคลือ่นไหวร่างกายแบบลาบาน	(Laban	Motor	Elements)	

ซ่ึงจะอธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวแบบต่าง	 ๆ	 ที่ช่วยเพิ่มอารมณ์พื้นฐานแต่ละอย่าง	 ได้แก่	

ความโกรธ	 ความกลัว	 ความเศร้า	 และความสุข	 ถ่ายท�าวิดีโอและให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา	 จากน้ัน

น�าวิดีโอที่ผ่านการพิจารณาไปสร้างโปรแกรมฯ	 โดยใช้ใช้ซอฟแวร์ดังน้ี	 1) ระบบปฏิบัติการวินโดว์	 8

2)	โปรแกรม	Microsoft	Visual	Studio	2013	3)	โปรแกรม	Kinect	Studio	SDK	v2.0	4)	โปรแกรม	

Visual	 Gesture	 Builder	 และ	 5) ภาษา	 C#	 ซ่ึงโปรแกรมฯ	 ประกอบด้วย	 2	 องค์ประกอบ	 คือ	

1)	การฝึกความจ�าขณะท�างานโดยใช้	N-back	task	และ	2)	การเคลื่อนไหวร่างกาย	ซึ่งออกแบบโดย

หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน	 ผังของชุดการเคลื่อนไหวร่างกาย	 1	 ชุดคือ

ก่อนเริ่มต้นแสดงจุดคงทีเป็นเวลา	 10000	 มิลลิวินาที	 เพื่อเตรียมพร้อม	 จากนั้นเป็นการน�าเสนอ

คลิปวิดีโอองค์ประกอบการเคลื่อนไหวต้นแบบ	 4	 คลิป	 4	 อารมณ์	 ได้แก่	 ความโกรธ	 ความกลัว

ความโศกเศร้า	และความสุข	คลิปละ	3000	มิลลิวินาที	 ระยะเวลาระหว่างคลิป	5000	มิลลิวินาที	

(เป็นช่วงที่ผู้ฝึกต้องท�าท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายตามคลิปวิดีโอที่เพิ่งดูจบ)	รวมระยะเวลา	1	ชุด



89

◆ การเพิ่มความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของวัยรุ่นโดยการฝึกความจ�าขณะท�างาน ◆

ตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน

การเคลื่อนไหวร่างกาย	 32	 วินาที	 ตัวอย่างดังภาพที่	 2	 ซ่ึงล�าดับของอารมณ์	 และคลิปวิดีโอองค์

ประกอบการเคลื่อนไหวได้มาจากการสุ่ม	เวลาการฝึกในแต่ละรอบ	20	นาที	ทั้งนี้มีการตรวจสอบการ

เคลือ่นไหวร่างกายของผู้รบัการฝึกว่าเคลือ่นไหวตรงกบัคลปิวิดีโอองค์ประกอบการเคลือ่นไหวต้นแบบ

หรือไม่ด้วยกล้อง	Kinect

ภำพที่ 2	ผังของชุดการเคลื่อนไหวร่างกาย	1	ชุด

	 3.	เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรตาม	 คือ	 กิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	 (Emotion	

Regulation	Task)	ด้วยคอมพิวเตอร์	โดยวัดความถูกต้องการตอบสนอง	และเวลาปฏิกิริยาในการท�า

กิจกรรมทดสอบ	กิจกรรมทดสอบเป็นการทดสอบการสลับภารกิจง่าย	ๆ	สองงาน	(Task	Switching)	

คือ	การพิจารณาตัวเลข	1-4	และ	6-9	ที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า	5	เมื่อ

ตัวเลขเป็นสีแดง	และพิจารณาว่าเป็นเลขคี่หรือคู่เมื่อตัวเลขเป็นสีเขียว	ประกอบด้วย	2	บล็อก	คือ	

1.	ใบหน้าแสดงอารมณ์	และ	2.	ค�าภาษาไทยที่เร้าอารมณ์	เข้าไปรบกวนให้มีความเอนเอียงของความ

สนใจที่มีต่อสิ่งเร้าเชิงลบหรือการคุกคามสิ่งเร้า	ตัวอย่างดังภาพที่	3	
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กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

	 1.	โปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลกัการวเิคราะห์การเคลือ่นไหวร่างกายแบบลาบาน

ส�าหรบัเพิม่ความสามารถในการก�ากบัอารมณ์ของวยัรุน่	ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของคลปิ

วิดีโอการเคลื่อนไหวร่างกายตามอารมณ์พื้นฐาน	อารมณ์ละ	15	คลิป	รวม	60	คลิป	ปรากฏว่าทุกคลิป

มคีวามเหมาะสมในระดับมากทีส่ดุ	ยกเว้นคลปิวดีิโอการเคลือ่นไหวร่างกายแสดงอารมณ์โกรธ	1	คลปิ

ที่มีความเหมาะสมในระดับน้อย	ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	ส่วนภาพรวมของ

โปรแกรมฯ	 ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	 มีเพียงการบันทึก	 และการประมวลผล

โปรแกรมฯ	ทีม่คีวามเหมาะสมในระดับมาก	นอกจากนีผู้้วิจัยได้น�าโปรแกรมฯ	ไปทดลองใช้กบันกัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ�านวน	 10	 คน	 เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมของอุปกรณ์	 และระยะเวลาที่ใช้ในโปรแกรมฯ	 และน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมย่ิงขึ้น	

ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา	(Content	Validity	Index:	CVI)	(Di	lorio,	2005,	p.	218)	ทั้งฉบับของ

โปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานด้านการเคลื่อนไหวร่างกายส�าหรับเพิ่มความสามารถในการก�ากับ

อารมณ์ของวัยรุ่นได้เท่ากับ	0.86

	 2.	กิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	 ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของภาพใบหน้า

แสดงอารมณ์	บริบทวัยรุ่นไทย	จ�านวน	30	คน	คนละ	3	ภาพ	ได้แก่	คุณลักษณะเงื่อนไขใบหน้าด้าน

บวก	ใบหน้าเป็นกลาง	และใบหน้าด้านลบ	รวม	90	ภาพ	ปรากฏว่าภาพใบหน้าส่วนใหญ่มีความเหมาะ

สมตามคุณลักษณะเงื่อนไขใบหน้าแสดงอารมณ์ทั้งสามด้านดังกล่าวข้างต้นในระดับมากที่สุด	 มีเพียง	

2	ภาพที่มีความเหมาะสมในระดับมาก	

ภำพที่ 3	ตัวอย่างผังกิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์ที่ใบหน้าแสดงอารมณ์รบกวน
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ตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน

	 ค�าภาษาไทยทีเ่ร้าอารมณ์ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นค�าศัพท์จากระบบคลงัค�าภาษาไทยบรรทัดฐาน

ด้านอารมณ์ความรู้สึกในรูปแบบ	Web	 Application	 (http://www.thai-anw.com)	 ซ่ึงสร้างโดย

จันทร์เพ็ญ	งามพรมและคณะ	(2560)	จ�านวน	33	ค�า	ได้แก่	1)	ลักษณะพึงพอใจมาก	(Pleasure)	

จ�านวน	11	ค�า	2)	ลกัษณะเฉย	ๆ 	(Neutral)	จ�านวน	11	ค�า	และ	3)	ลกัษณะไม่พงึพอใจ	(Unpleasure)	

จ�านวน	11	ค�า	ส่วนภาพรวมของกจิกรรมทดสอบมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	นอกจากนีผู้้วิจยั

ได้น�ากจิกรรมทดสอบไปทดลองใช้กบันกัเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย	ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตัวอย่างในการ

วิจัยจ�านวน	10	คน	เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์	และระยะเวลาที่ใช้ในกิจกรรมทดสอบ	

และน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับของกิจกรรมทดสอบ

การก�ากับอารมณ์ส�าหรับทดสอบความสามารถในการก�ากับอารมณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้เท่ากับ	0.90

กำรพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย 

 ผู้วิจยัมกีารช้ีแจงกับกลุม่ตัวอย่างในเรือ่งของวัตถปุระสงค์และขัน้ตอนการวิจยัให้อาสาสมคัร

ผู้เข้าร่วมการทดลองได้ทราบรายละเอียด	ว่าการเข้าร่วมการทดลองเป็นไปด้วยความสมคัรใจ	สามารถ

ปฏิเสธการเข้าร่วมการทดลองได้ตลอดเวลา	 โดยไม่มีผลกระทบใด	ๆ	ทั้งสิ้น	และผู้วิจัยจะเก็บรักษา

ข้อมูลท่ีได้จากการทดลงไว้เป็นความลับ	 การน�าเสนอข้อมูลจะน�าเสนอในภาพรวมเพื่อประโยชน์ใน

การศึกษาเชิงวิชาการเท่านั้น	 การวิจัยจะยึดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการศึกษาวิจัยในมนุษย	์

และได้รับการรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา	ตามหนังสือเลขที่	001/2562	

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งออกเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

 1. ระยะก่อนกำรทดลอง	เป็นการติดต่อประสานงาน	ประชาสมัพนัธ์	รบัสมคัรนักเรยีนทีส่นใจ

เข้าร่วมการวิจัย	และนัดประชุมชี้แจง	พร้อมทั้งท�าการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้าโดย

เครือ่งมอืทีใ่ช้คัดกรองผู้เข้าร่วมทดลองดังกล่าวข้างต้น	เพือ่ให้เหลอืนักเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตัวอย่างจ�านวน	

50	 คน	 สุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 กลุ่มละ	 25	 คน	 โดยมีจ�านวนนักเรียน

หญิง	ชาย	กลุม่ละเท่า	ๆ 	กัน	จากนัน้ผู้วจัิยช้ีแจงสทิธิแ์ละขัน้ตอนการด�าเนินการทดลองให้กลุม่ตัวอย่าง

เข้าใจ	สุดท้ายกลุ่มตัวอย่างกรอกแบบฟอร์มยินยอมการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้

 2. ระยะทดลอง

	 	 2.1	ทดสอบความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย

กิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	 ก่อนการฝึกโปรแกรมฯ	 โดยก่อนการทดสอบผู้เข้าร่วมจะต้องท�า

แบบประเมินสภาวะอารมณ์	และวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องวัดแบบดิจิทัลยี่ห้อ	Omron	เพื่อตรวจ
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สอบสภาวะอารมณ์ให้อยู่ในระดับปกติ	

	 	 2.2	ด�าเนินการฝึกโปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

แบบลาบานในกลุ่มทดลอง	 ในครั้งแรกผู้วิจัยได้ช้ีแจงขั้นตอนการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 และเริ่มการฝึก

รอบละ	20	นาที	วันละ	2	รอบ	ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย	เป็นเวลา	10	วัน	รวม	20	รอบ	ส่วนกลุ่ม

ควบคุมด�าเนินชีวิตตามปกติ	

	 	 2.3	ทดสอบความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย

กิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	หลังการฝึกโปรแกรมฯ	ในกลุ่มทดลอง	โดยก่อนการทดสอบผู้เข้า

ร่วมจะต้องท�าแบบประเมนิสภาวะอารมณ์	และวัดความดันโลหติด้วยเครือ่งวดัแบบดิจิทลัยีห้่อ	Omron	

เพื่อตรวจสอบสภาวะอารมณ์ให้อยู่ในระดับปกติ	

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.	วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยวิธีการหาค่าความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

	 2.	เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องการตอบสนอง	 และค่าเฉลี่ย

เวลาปฏกิิริยา	ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	กลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	ระหว่าง

ก่อนกับหลังได้รับการฝึก	ด้วยสถิติ	Dependent	t-test	และค่าขนาดอิทธิพล

	 3.	เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องการตอบสนอง	 และค่าเฉลี่ย

เวลาปฏิกิริยา	ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึก

ด้วยโปรแกรมฯ	กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมใด	ๆ	ด้วยสถิติ	Independent	t-test	และค่า

ขนาดอิทธิพล

ผลกำรวิจัย

	 1.	การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องการตอบสนอง	 ในการท�า

กิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	 ในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 ระหว่างก่อนกับหลังได้รับ

การฝึก	พบว่า	ค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องการตอบสนองในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	หลัง

การฝึก	(M	=	99.48,	SD	=	15.17)	มากกว่าก่อนการฝึก	(M	=	79.00,	SD	=	26.28)	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังตารางที่	1	
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ตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน

ตำรำงที่ 1	ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องการตอบสนอง	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับ

	 อารมณ์	ในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	ก่อนกับหลังได้รับการฝึก	

ควำมถูกต้องกำรตอบสนอง (คะแนน) n M SD t p d

ก่อนการฝึก 23 79.00 26.28 -5.21 .000 0.95

หลังการฝึก 23 99.48 15.17   

* p	<	.01

	 2.	การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยา	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับ

อารมณ์	ในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	ระหว่างก่อนกับหลังได้รับการฝึก	พบว่า	ค่าเฉลี่ยเวลา

ปฏิกิริยาในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 หลังการฝึก	 (M	 =	 1181.40,	 SD	 =	 146.65)

น้อยกว่าก่อนการฝึก	 (M	 =	 1298.61,	 SD	 =	 213.83)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

ดังตารางที่	2	

ตำรำงที่ 2	ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยา	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	 ในกลุ่มท่ีได้รับ

	 การฝึกด้วยโปรแกรมฯ	ก่อนกับหลังได้รับการฝึก	

 เวลำปฏิกิริยำ (มิลลิวินำที) n M SD t p d

ก่อนการฝึก 23 1298.61 213.83 3.28 0.003 0.63

หลังการฝึก 23 1181.40 146.65   

* p <	.01

		 3.	การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องการตอบสนอง	 ในการท�า

กจิกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	หลงัการทดลองระหว่างกลุม่ทีไ่ด้รบัการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	กบักลุม่

ทีไ่ม่ได้รบัการฝึกด้วยโปรแกรมใด	ๆ 	พบว่า	ค่าเฉลีย่คะแนนความถูกต้องการตอบสนองในกลุม่ทีไ่ด้รบั

การฝึกด้วยโปรแกรมฯ	(M	=	99.48,	SD	=	15.17)	มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก	(M	=	86.60,	

SD	=	26.01)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังตารางที่	3

ตำรำงที่ 3	 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องการตอบสนอง	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับ

	 อารมณ์	หลังการทดลอง	ในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก	

กำรฝึกด้วยโปรแกรมฯ n M SD t p d

กลุ่มที่ได้รับการฝึก 23 99.48 15.17 2.12 0.041 0.85

กลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก 25 86.60 26.01   

* p	<	.05
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	 4.	การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยา	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับ

อารมณ์	หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฝึกฯ	กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกด้วย

โปรแกรมใด	ๆ	พบว่า	ค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยาในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	(M	=	1166.18,	

SD	=	154.38)	น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก	(M	=	1267.68,	SD	=	187.13)	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังตารางที่	4

ตำรำงที่ 4	ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยา	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	 ในกลุ่มท่ีได้รับ

	 การฝึกด้วยโปรแกรมฯ	กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก	

 กำรฝึกด้วยโปรแกรมฯ n M SD t p d

กลุ่มที่ได้รับการฝึก 23 1166.18 154.38 -2.04 .047 0.66

กลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก 25 1267.68 187.13   

* p	<	.05

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	ในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	ค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องการตอบสนอง	ในการ

ท�ากจิกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์หลงัการฝึกมากกว่าก่อนการฝึก	ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที	่1

	 2.	ในกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 ค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยา	 ในการท�ากิจกรรมทดสอบ

การก�ากับอารมณ์	หลังการฝึกน้อยกว่าก่อนการฝึก	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่	2

	 3.	หลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องการ

ตอบสนอง	ในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก	ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมติฐานข้อที่	3	

	 4.	หลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 มีค่าเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยา	 ในการท�า

กิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่	4	

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 โปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน	

สามารถน�าไปใช้ส�าหรบัเพิม่ความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของวยัรุน่ได้	เน่ืองจากโปรแกรมฝึกความ

จ�าขณะท�างานตามหลกัการวเิคราะห์การเคลือ่นไหวร่างกายแบบลาบาน	ประกอบด้วย	2	องค์ประกอบ

ส�าคัญ	คือ	องค์ประกอบที	่1	การฝึกความจ�าขณะท�างาน	โดยน�ากิจกรรมทดสอบความจ�าขณะท�างานที่

ใช้กนัอย่างแพร่หลายมาใช้ในการวจิยัครัง้นี	้คือ	N-Back	Task	ซ่ึงองค์ประกอบหลกัของหน่วยความจ�า
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ตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน

ขณะท�างานคือองค์ประกอบการบรหิารจัดการข้อมลู	(Central	Executive)	มหีน้าทีบ่รหิารจัดการระดับ

สูง	3	อย่าง	ได้แก่	1)	การปรับเปลี่ยนการท�างานของสมองตามสถานการณ์หรือสิ่งกระตุ้นที่เปลี่ยนไป	

(Switching)	2)	การปรบัปรงุและตรวจสอบข้อมลูของหน่วยความจ�าขณะท�างาน	(Updating)	และ	3)	

การยับยั้งการตอบสนองในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง	(Inhibition)	(Miyake	et	al.,	2000)	เมื่อหน่วยความ

จ�าขณะท�างานท�าหน้าที่ทั้งสามอย่างนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ความสามารถในการก�ากับ

อารมณ์เพิม่ขึน้ตามแบบจ�าลองกระบวนการการก�ากบัอารมณ์ทีเ่น้นห้าจดุส�าคัญ	ได้แก่	จุดที	่1	การเลอืก

สถานการณ์	(Situation	Selection)	จุดที่	2	การปรับสถานการณ์	(Situation	Modification)	จุดที่	3	

การปรับความสนใจ	(Attentional	Deployment)	จุดที่	4	การเปลี่ยนการรู้คิด	(Cognitive	Change)

และจุดที่	 5	 การปรับการตอบสนอง	 (Response	Modulation)	 (Gross	 &	 Thompson,	 2007)	

องค์ประกอบที่	 2	 การเคลื่อนไหวร่างกาย	 โดยออกแบบตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

ร่างกายแบบลาบาน	 (Laban	 Movement	 Analysis:	 LMA)	 ซ่ึงมีคุณสมบัติขององค์ประกอบ

การเคลื่อนไหวในการท�านายอารมณ์เพียงอย่างเดียว	 และมีความส�าคัญต่อการตระหนักรู้อารมณ	์

(Emotional	 Awareness)	 กล่าวคือ	 เมื่อผู้ฝึกท�าท่าทางตามองค์ประกอบการเคลื่อนไหวต้นแบบ	

ผู้ฝึกจะสามารถแยกแยะได้ว่าองค์ประกอบการเคลื่อนไหวน้ันแสดงถึงอารมณ์ใด	 ซ่ึงจะช่วยเพิ่ม

ความตระหนักรู้อารมณ์และน�าไปสู่การก�ากับอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 (Shafir	 et	 al.,	 2016)	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	Conner,	White,	 Beck,	 Golt,	 Smith,	 and	Mazefsky	 (2019)	 ที่

เสริมสร้างความตระหนักรู ้ทางอารมณ์และการพัฒนาทักษะ	 (Skills	 Enhancement)	 เพื่อลด

ความบกพร่องในการก�ากับอารมณ์ของผู้ที่เป็นโรคออทิซึม	 พบว่า	 การเสริมสร้างความตระหนักรู้

ทางอารมณ์เป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยการปรับปรุงความบกพร่องในการก�ากับอารมณ์ให้ดีขึ้น	 การฝึกด้วย

โปรแกรมฯ	 จะท�าให้ผู้รับการฝึกมีความเข้าใจถึงอารมณ์ของตนเองมากขึ้น	 น�าไปสู่วิธีการก�ากับ

อารมณ์ที่ส�าคัญวิธีหนึ่งคือ	 การตรวจสอบหรือการประเมินอีกครั้ง	 (Reappraisal)	 ส่งผลให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือการเพิ่มความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบทางอารมณ์	

(Gross,	2002)	

	 ผลการใช้โปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบ

ลาบาน	 ส�าหรับเพิ่มความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของวัยรุ่น	 ปรากฏว่า	 การฝึกด้วยโปรแกรมฝึก

ความจ�าขณะท�างานตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน	จ�านวน	20	ครั้ง	ครั้งละ	

20	นาที	ส่งผลให้กลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการตอบสนองในการ

ท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์	หลังได้รับการฝึกมากกว่าก่อนได้รับการฝึก	และมีค่าเฉลี่ยเวลา

ปฏิกริยิาของการตอบสนองในการท�ากจิกรรมทดสอบการก�ากบัอารมณ์	หลงัได้รบัการฝึกน้อยกว่าก่อน

ได้รับการฝึก	 เมื่อพิจารณาหลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	กับกลุ่มที่ไม่ได้
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รับการฝึกด้วยโปรแกรมใด	 ๆ	 พบว่า	 กลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมฯ	 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความถูก

ต้องของการตอบสนองในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกด้วย

โปรแกรมใด	ๆ 	และค่าเฉลีย่เวลาปฏิกิรยิาของการตอบสนองในการท�ากจิกรรมทดสอบการก�ากบัอารมณ์

น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมใด	 ๆ	 จากผลการศึกษาดังกล่าวนี้	 ช้ีให้เห็นว่า	 ผู้รับการ

ฝึกด้วยโปรแกรมฯ	ได้รับการฝึกหน่วยความจ�าขณะท�างาน	โดยการจดจ�าองค์ประกอบการเคลื่อนไหว

ร่างกายต้นแบบที่แสดงถึงอารมณ์พื้นฐาน	 4	 อย่าง	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Schweizer	 et	 al.	

(2013)	 ที่ใช้การฝึกความจ�าขณะท�างานด้านอารมณ์	 (Emotional	Working	Memory	 Training)	

เป็นแบบ	 Dual	 N-back	 Task	 กลุ่มทดลองได้รับการฝึกความจ�าขณะท�างานด้านอารมณ์เป็นเวลา	

20	วัน	วันละ	20-30	นาที	เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของ	Frontoparietal	Demand	Network	

กลุ่มควบคุมได้รับการฝึกอบรมหลอก	ผลการทดลองสรุปว่า	 การฝึกอบรมหน่วยความจ�าขณะท�างาน

ด้านอารมณ์ยังส่งผลให้การก�ากับอารมณ์	หรือการควบคุมอารมณ์โดยวิธีวิทยาการปัญญา	(Emotion	

Regulation-Affective	Cognitive	Control)	มีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก	เมื่อสมองในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับหน่วยความจ�าขณะท�างานท�างานได้ดี	 จึงส่งผลให้หน้าที่บริหารจัดการระดับสูง	 3	 อย่าง	 ได้แก	่

1)	Switching	2)	Updating	และ	3)	 Inhibition	มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	และส่งผลต่อเนื่องให้การ

ตอบสนองในการท�ากิจกรรมทดสอบการก�ากับอารมณ์มีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วย

ข้อเสนอแนะงำนวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรศึกษาเก่ียวกับการน�าโปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลักการวิเคราะห์การ

เคลื่อนไหวแบบลาบานไปใช้ในช่วงอายุที่กว้างขึ้นและศึกษาในหลากหลายอาชีพเพื่อให้ครอบคลุม	

	 2.	ควรศึกษาพฒันาโปรแกรมฝึกความจ�าขณะท�างานตามหลกัการวเิคราะห์การเคลือ่นไหวแบบ

ลาบานโดยการเพิ่มเสียงที่เร้าอารมณ์	 เพื่อกระตุ้นอารมณ์อีกทางหนึ่งและเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน

ของโปรแกรม

	 3.	ควรมกีารศึกษาควบคู่กบัการวัดคลืน่ไฟฟ้าสมองขณะท�ากจิกรรมทดสอบการก�ากบัอารมณ์	

เพื่อศึกษารูปแบบของคลื่นไฟฟ้าสมองที่เชื่อมโยงกันในขณะก�ากับอารมณ์



97

◆ การเพิ่มความสามารถในการก�ากับอารมณ์ของวัยรุ่นโดยการฝึกความจ�าขณะท�างาน ◆

ตามหลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลาบาน
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