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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนของโรงเรียนบลัเล่ต์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่ไดน้ า

หลกัสูตรระบบการเรียนการสอนของเดอะรอยลั อะคาเดมี ออฟ แดนซ่ิงมาใชเ้ป็นแกนหลกัของการเรียนการสอนใน

โรงเรียน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 3 โรงเรียนท่ีก่อตั้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี และไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั  เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความนิยม ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ใช้วิธีการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ โดยแบ่ง

การศึกษาในดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน  รูปแบบการเรียนการสอน บุคลากรผูส้อน การวดัประเมินผล ท าเลท่ีตั้ง

และห้องปฏิบติัการ ผลการวิจยัพบวา่ถึงแมว้า่จะไม่ใชห้ลกัสูตรดงักล่าวแต่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความนิยมคือ หลกัสูตรท่ีมี

มาตรฐาน มุ่งเน้นบุคลากรท่ีมีความช านาญหรือมีคุณวุฒิด้านการเต้น สามารถปรับวิธีการสอน ให้แบบฝึกหัดท่ี

เหมาะสมกับผูเ้รียน มีการประเมินผลโดยการสอบหรือการแสดงบนเวที มุ่งเน้นท าเลท่ีตั้ งท่ีเดินทางสะดวกและ

หอ้งปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพ 

ABSTRACT 
This research is to differentiate the educational methods of ballet schools in Bangkok that running without 

applying The Royal Academy of Dancing's curriculum by sampling 3 schools, at least 10 years of establishment and 

awarded by international competitions, to reveal the popularity factors. Researcher studied and collected depth 

information by interviewing and observing the Curriculum, Model of teaching, instructor, evaluation, locations, and 

also studios. The research showed that the factors resulting in popularity are comprehensive curriculum and 

experienced dance instructors including the ability to adjust the teaching and exercises to be suitable for all students. 

All aspects evaluated by examinations and actual on-stage performances and also focusing on easy-access locations 

along with quality of the studios. 
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บลัเล่ตห์รือระบ าปลายเทา้ เป็นศิลปะการเตน้ร าท่ีมีความสวยงาม อ่อนชอ้ย และจ าเป็นตอ้งอาศยัความแขง็แรง
ของกลา้มเน้ือ นกัเตน้บลัเล่ต์ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนเป็นอยา่งมาก เม่ือศึกษาประวติัการเตน้บลัเล่ต ์ ในประเทศไทยไดมี้
นกัวชิาการและนกัเตน้บลัเล่ตไ์ดก้ล่าวไวอ้ยา่งแพร่หลาย ดงัท่ี ปรียพรรณ ศรีธวชั (2548: 23-25) กล่าวถึงประวติัการเตน้
บลัเล่ตว์า่ เร่ิมตน้ท่ีประเทศอิตาล่ีเม่ือประมาณ 500 กวา่ปีมาแลว้ เป็นศิลปะการเตน้ร าแขนงหน่ึง ท่ีมีประวติัความเป็นมา
ยาวนานนับศตวรรษ ซ่ึงในเวลาต่อมาศิลปะการเตน้บลัเล่ตมี์การขยายตวัไปยงัประเทศฝร่ังเศส จนถึงยุคพระเจา้หลุย
ท่ี  14 แห่งฝร่ังเศส พระองค์ทรงสนับสนุนศิลปะการเตน้บลัเล่ต์ ส่งผลให้เกิดความรุ่งเรืองสูงสุด  มีการเปิดโรงเรียน
สอนเต้นบัลเล่ต์แห่งแรกของโลก โดยมีช่ือว่า สถาบัน อะคาเดมี รัวยาล เดอ ด๊องส์ (Academie Royale de Danse) 
ถึงแมว้า่จะเป็นสถาบนัท่ีสอนการเตน้ร าแห่งแรก แต่สถาบนัท่ีไดพ้ฒันาเทคนิคการเตน้ร าอยา่งแทจ้ริงคือ ปารีส โอเปร่า 
(L’ Academie d’ Opera หรือ Paris Opera) (สุพรรณี บุญเพง็. 2542: 1) ต่อมาศิลปะการเตน้บลัเล่ตก็์ไดเ้คล่ือนยา้ยความ
นิยมเขา้สู่ประเทศรัสเซีย ไดมี้การพฒันารูปแบบการแสดง และเทคนิคความหลากหลายอยา่งต่อเน่ือง จนมีสถาบนัการ
แสดงบลัเล่ต ์และคณะบลัเล่ตใ์นประเทศรัสเซียเกิดข้ึนอยา่งมากมาย จนเกิดเป็นยคุบลัเล่ตค์ลาสสิค และบลัเล่ตส์มยัใหม่ 
และบลัเล่ต์กลายเป็นการแสดงประจ าชาติของสหภาพโซ-เวียต หรือรัสเซีย จวบจนถึงปัจจุบนัน้ี (ศิริมงคล นาฏยกุล. 
2557:13) 

ในส่วนของประเทศไทย  การเตน้บลัเล่ต์เร่ิมเขา้มาในประเทศไทย โดยเกิดจากการน าแนวคิดของการแสดง

โอเปร่า บลัเล่ต์ มาประยกุต์ในการจดัแสดงละครไทย ในสมยัสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (สุพรรณี,  2542: 16) 

โดยบลัเล่ตอ์าจยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของคนไทยทัว่ไป กระทัง่ปี พ.ศ. 2477 ไดมี้การเรียนการสอนเตน้บลัเล่ต ์ซ่ึงเรียกวา่การ

เตน้นาฏศิลป์สากลในโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ โดยจ้างนักเตน้บัลเล่ต์อาชีพชาวต่างชาติเขา้มาสอนบัลเล่ต์ใน

ประเทศไทย ท าใหค้นไทยไดมี้โอกาสศึกษาการเตน้บลัเล่ตอ์ยา่งจริงจงัมากข้ึน โดยในระยะแรกเป็นการเรียนแบบซอ้ม

เพ่ือใชใ้นการแสดง ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการศึกษาบลัเล่ตอ์ยา่งจริงจงั จึงตอ้งเดินทางไปศึกษายงัต่างประเทศ  ต่อมาเม่ือมีการ

เปิดการเรียนการสอนวชิานาฏยศิลป์สากล ในระดบัอุดมศึกษา ไดบ้รรจุวชิา บลัเล่ต ์เป็นหน่ึงในการเรียนการสอน และ

เม่ือบลัเล่ต์ไดรั้บความสนใจจากคนไทยมากข้ึนถึงมีการจดัหลกัสูตรการเรียนบลัเล่ตเ์ขา้ไปในการเรียนระดบัอนุบาล 

ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา รวมถึงมีการเปิดโรงเรียน หรือสถาบันเพ่ือการสอนบัลเล่ต์โดยเฉพาะ  อย่างไรก็ดี

ถึงแมว้า่บลัเล่ตจ์ะไดรั้บความสนใจจากชาวไทย และถูกเผยน ามาเผยแพร่ในประเทศไทยอยา่งแพร่หลาย แต่จากการท่ี

บลัเล่ตมิ์ใช่ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทย จึงท าให้ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลหรือแหล่ง

ทุนใดๆ ดังนั้ นการแสดงแต่ละคร้ังจึงต้องมีการรวบรวมเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยการขอความ

สนบัสนุนเป็นคร้ังๆไป (สุพรรณี, 2542:180)  จึงส่งผลใหไ้ม่มีการจดัตั้งคณะบลัเล่ตท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล  

การเรียนการสอนบลัเล่ต์ในประเทศไทยนั้นเร่ิมมาจากการเรียนการสอนในรูปแบบอิสระ หลงัจากนั้นจึงน า

หลกัสูตรการสอนแบบ อาร์.เอ.ดี. ของประเทศองักฤษเขา้มาใช ้ต่อมายงัมีอีกหลายหลกัสูตรท่ีเร่ิมน าเขา้มาใชใ้นการ

สอนบลัเล่ต์ เช่น ซี.เอส.ที.ดี(C.S.T.D) ของประเทศออสเตรเลีย เอ.ที.โอ.ดี (A.T.O.D.) ประเทศออสเตรเลียเป็นตน้ ซ่ึง

การเรียนการสอนท่ีเป็นท่ีนิยมในเขตกรุงเทพมหานคร คือหลกัสูตรการสอน อาร์.เอ.ดี ของประเทศองักฤษ  (สุพรรณี 

บุญเพง็. 2542: 152) 

จากความหลากหลายในการเปิดสอนบัลเล่ต์ในประเทศไทย ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบการ

เรียนการสอนของโรงเรียนท่ีเปิดสอนเตน้บลัเล่ต ์ มุ่งประเด็นไปท่ีเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีโรงเรียน
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บลัเล่ตเ์กิดข้ึนอย่างแพร่หลายและมากท่ีสุด โดยเจาะจงเฉพาะโรงเรียนบลัเล่ต์ท่ีมิไดใ้ชห้ลกัสูตรและระบบของเดอะ

รอยลั อะคาเดมี ออฟ แดนซ่ิง (The Royal Academy of Dancing) หรือ อาร์.เอ.ดี (R.A.D.) ซ่ึงเป็นแบบฉบับท่ีมีความ

นิยมในการจดัเรียนการสอนในเขตกรุงเทพมหานคร (สุพรรณี บุญเพง็. 2542: 152) มาเป็นแกนหลกัในการจดัการเรียน

การสอนของโรงเรียน ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ไปท่ีรูปแบบการเรียนการสอน หลกัสูตรท่ีใชใ้นการเรียนการสอน บุคลากรผูส้อน

การวดัประเมินผล ท าเลท่ีตั้งและห้องปฏิบติัการ ท่ีมีความแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัในการศึกษา เก็บ

รวบรวมขอ้มูลการเรียนการสอนบัลเล่ต์ในระบบท่ีแตกต่างระบบ เดอะรอยลั อะคาเดมี ออฟ แดนซ่ิง (The Royal 

Academy of Dancing) หรือ อาร์.เอ.ดี (R.A.D.)  เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความนิยม ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการเรียน

การสอนของโรงเรียนบลัเล่ตใ์หมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั  

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนของโรงเรียนบลัเล่ตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตงานวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาโรงเรียนบลัเล่ตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีคดักรองจากโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรการเรียน
การสอน ท่ีไม่ได้ใช้หลกัสูตร เดอะรอยลั อะคาเดมี ออฟ แดนซ่ิง (The Royal Academy of Dancing) หรือ อาร์.เอ.ดี 
(R.A.D.) เป็นแกนหลกัในการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการก่อตั้งและด ารงอยูไ่ดม้าเป็นเวลาระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
10 ปี และเป็นโรงเรียนโดยจะตอ้งโรงเรียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัโดยสามารถไดก้ลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยั 
  - โรงเรียนบางกอกซิต้ีบลัเล่ต ์
  - โรงเรียนพอ้ยท ์สตูดิโอ 
  - โรงเรียนแดนซ์พลสั อะคาเดมี 
 

ระเบียบวธีิการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนการสอนบลัเล่ต์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 3 โรงเรียน ท่ีใชห้ลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานไดรั้บการยอมรับในต่างประเทศ โดยมิไดใ้ชห้ลกัสูตร

ระบบการเรียนการสอนจากเดอะรอยลั อะคาเดมี ออฟ แดนซ่ิง (The Royal Academy of Dancing) หรือ อาร์.เอ.ดี 

(R.A.D.) มีการก่อตั้งและด ารงอยูม่าเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั ณ เวที ต่างๆ  

ผูว้ิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ ท่ีผ่านการตรวจจากผูท้รงคุณวุฒิ เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เพื่อสามารถซักถามได้

ครอบคลุมตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูอ้  านวยการและผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทางโรงเรียน เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีครบถว้นตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากการสงัเกต

และเขา้ร่วมชั้นเรียนของโรงเรียน โดยศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างแบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรการเรียนการ

สอน ด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านบุคลากรผูส้อน ดา้นการวดัประเมินผล ดา้นท าเลท่ีตั้งและห้องปฏิบัติการ 

จากนั้นน ามาสังเคราะห์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล และน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะการพรรณนา โดยสร้างขอ้สรุปจากการวิเคราะห์

ขอ้มูล  
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ผลการวจิยั 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ในดา้นต่างๆ ของแต่ละโรงเรียนทั้งหมด   5 ดา้น ดงัน้ี  

1. ศึกษาวเิคราะห์เปรียบเทยีบด้านหลกัสูตรการเรียนการสอนบัลเล่ต์ 
การศึกษวเิคราะห์เปรียบเทียบดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอนบลัเล่ต ์ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร 

ท่ีมาของหลกัสูตรท่ีใชใ้นการเรียนการสอน วตัถุประสงคข์องโรงเรียนการสอนเตน้บลัเล่ต ์โครงสร้างและองคป์ระกอบ
ของหลกัสูตรวา่เป็นอยา่งไร รวมไปจนถึงคุณค่าท่ีไดจ้ากการเรียนเตน้บลัเล่ต ์ท่ีไดรั้บจากแต่ละหลกัสูตร  

จากผลการศึกษาพบวา่โรงเรียนบางกอกซิต้ีบลัเล่ต์ไดน้ าหลกัสูตรจากหลายๆหลกัสูตร เป็นท่ีมีช่ือเสียงและ

ไดรั้บความนิยมมาผสมผสานจนเกิดเป็นหลกัสูตรเฉพาะของโรงเรียน ต่างจากโรงเรียนพอ้ยท์สตูดิโอ และโรงเรียน

แดนซ์พลสั อคาเดม่ี ท่ีเลือกน าหลกัสูตรเดอะ คอมมอนเวลท์ โซไซต้ี ออฟ ทีชเชอร์ ออฟ แดนซ่ิง หรือ ซี.เอส.ที.ดี (The 

Commonwealth Society Of Teacher Of Dancing or C.S.T.D) และหลักสูตรออสเตรเลีย ทีช เชอร์ ออฟ แดน ซ่ิง 

(Australia Teacher Of Dancing) หรือ เอ.ที.โอ.ดี (A.T.O.D.) จากประเทศออสเตรเลียท่ีไดรั้บความนิยม มีมาตรฐานท่ี
ชดัเจนในระดบัสากลมาใชเ้ป็นหลกัสูตรของโรงเรียน ซ่ึงสรุปไดว้า่ มีจุดเหมือนและแตกต่างกนัในดา้นหลกัสูตรท่ีใชใ้น

การเรียนการสอน ในจุดท่ีแตกต่างได้แก่ ด้านหลกัสูตรและท่ีมาของหลกัสูตร โครงสร้างองค์ประกอบของแต่ละ

หลกัสูตร เหตุผลในการเลือกใชห้ลกัสูตร ก็ต่างกนัดว้ย ในดา้นของหลกัสูตรนั้น โรงเรียนพอ้ยท์ สตูดิโอ และโรงเรียน

แดนซ์พลสั อะคาเดมี ไดน้ าหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการวดัประเมินผลท่ีชดัเจน ไดรั้บความนิยมและเป็นท่ียอมรับใน

ระดบัสากล น ามาเป็นหลกัสูตรท่ีใชใ้นการเรียนการสอนของโรงเรียน แต่เน่ืองจากโรงเรียนบางกอกซิต้ีบลัเล่ต ์เลง็เห็น

ถึงความส าคญัทางดา้นกายวิภาคและความเหมาะสมทางดา้นสรีระของกลุ่มผูเ้รียน จึงน าหลกัสูตรหลายๆหลกัสูตรท่ีมี

มาตรฐานการวดัประเมินผลท่ีชดัเจน ไดรั้บความนิยมและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบักลุ่ม

นกัเรียนคนเอเชียมากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาผูว้จิยัเห็นวา่อาจช่วยเก้ือหนุน และสร้างกลา้มเน้ือใหมี้ความแขง็แรงท าใหก้าร

เรียนเตน้บลัเล่ตมี์การพฒันาท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึนเช่นกนั ในดา้นโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตร

ถึงจะมีความแตกต่าง ในดา้นการแบ่งระดบัชั้นในการเรียนการสอน ท าให้ในแต่ละช่วงอายุไดรั้บการพฒันาในดา้น

ต่างๆท่ีแตกต่างกนัออกไป ผูว้ิจยัพบวา่นกัเรียนบลัเล่ตใ์นช่วงอายเุดียวกนั จะมีความสามารถต่างกนัเน่ืองดว้ยความต่าง

ของโครงสร้างหลกัสูตร อีกทั้งโรงเรียนพอ้ยท ์สตูดิโอ และโรงเรียนแดนซ์พลสั อะคาเดมี ใหค้วามส าคญักบัหลกัสูตรท่ี

มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดผูเ้รียนดว้ย และจากการศึกษาผูว้จิยัพบวา่ แต่ละหลกัสูตรมีคุณค่าและคุณประโยชน์หลาย

ด้านคือ การเรียนเตน้บัลเล่ต์จะส่งเสริมทักษะทางการแสดงและการเป็นนักแสดง นอกจากน้ีการเรียนเต้นบัลเล่ต์

สามารถช่วยเสริมสร้างในดา้นอ่ืนๆ อาทิเช่น เร่ืองสมาธิ ความรับผิดชอบ การสร้างวนิยั ซ่ึงโรงเรียนแดนซ์พลสั อะคาเด

มี ไดใ้หค้วามส าคญัในการเรียนเตน้บลัเล่ตเ์พ่ือเป็นประโยชนใ์นการน าไปประกอบอาชีพ รวมไปถึงการน าไปบูรณาการ

กบัการเตน้ประเภทอ่ืนๆ   

2.ศึกษาวเิคราะห์เปรียบเทยีบด้านการเรียนการสอน 
ผูว้จิยัศึกษาวิเคราะห์ดา้นการเรียนการสอน โดยศึกษาเก่ียวกบั รูปแบบการเรียนการสอน  กระบวนการ เทคนิคการเรียน
การสอน ลกัษณะการเรียนการสอนจ านวนนกัเรียนต่อชั้นเรียน ครู/นกัเรียน ส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน การจดัท าใบ
รายวชิา ของโรงเรียนสอนการเตน้บลัเล่ต ์
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จากการศึกษาด้านการเรียนการสอน ผู ้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนบัลเล่ต์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เป็นรูปแบบท่ีใชท้ัว่ไปในต่างประเทศ ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือชุดแบบฝึกหดัท่ีถูกก าหนดไวจ้ากทาง
หลกัสูตร ส่งผลให้ความยากง่ายของแต่ละหลกัสูตรแตกต่างกนั รวมไปถึงการน าการเรียนสอนในรูปแบบอิสระมา
ประกอบการเรียนการสอน การเรียนการสอนในรูปแบบอิสระ หมายถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไม่ไดมี้การก าหนด
ท่าเตน้และเพลงไว ้ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความคิดเห็นครูผูส้อนแต่ละท่าน การเรียนการสอนจะมีผูส้อนเป็นแกนกลางหรือ
ศูนยก์ลาง โดยใชว้ิธีการสาธิตในขณะท่ีท าการเรียนการสอน ผูว้ิจยัพบอีกวา่ การเรียนการสอนในรูปแบบอิสระ (Free 
class) มีความเหมาะสมส าหรับการเรียนบัลเล่ต์ระดบัขั้นสูง เน่ืองจากนักเรียนจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และ
ทักษะในการเตน้บัลเล่ต์ในขั้นพ้ืนฐานมาก่อน อีกทั้ งการเรียนในรูปแบบอิสระจะช่วยส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
ทางดา้นความคิด ความจ า การจดัระเบียบร่างกายไดอ้ยา่งแม่นย  า  ทั้งน้ีในแต่ละโรงเรียนจะมีเทคนิคและกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงส่ิงท่ีเหมือนกนั คือ การเรียนการสอนในช่วงอายุ 4-6 ปี จะมุ่งเน้นการฝึกฝนและวาง
พ้ืนฐานการเตน้บลัเล่ต ์ฝึกการฟังเพลงและการนบัจงัหวะของดนตรี เพ่ือเสริมสร้างจินตนาการ รวมไปถึงการฝึกร่างกาย
ให้มีความยืดหยุน่ ในช่วงอายุน้ีการเรียนบลัเล่ต์เป็นเพียงงานอดิเรก หรือ ส่งเสริมให้เด็กมีความชอบทางดา้นการเตน้
บลัเล่ต์ ทั้ งน้ีการเรียนการเตน้บัลเล่ต์จะเร่ิมมีความจริงจงั เขม้งวดมากข้ึนในช่วงอายุ ตั้ งแต่ 7 ปีข้ึนไป โดยโรงเรียน
บางกอกซิต้ีบัลเล่ต์ และโรงเรียนแดนซ์พลสั อะคาเดมี จะให้นักเรียนหมัน่ฝึกฝนท่าบริหารกลา้มเน้ือบนพ้ืน (Floor 
Exercise) ซ่ึงจะช่วยให้กลา้มเน้ือมีความแข็งแรง เพ่ือให้เอ้ือและสนับสนุนต่อการเรียนบัลเล่ต์ และในชั้นเรียนจะมี
นักเรียนตั้ งแต่ 2-16 คน ซ่ึงเม่ือนักเรียนมีจ านวนมาก ทางโรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งมีครูผูช่้วยสอน  ท าหน้าท่ีคอยให้
ค  าแนะน าแก่นกัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง และคอยสงัเกตใหน้กัเรียนปฏิบติัท่าเตน้บลัเล่ตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง การใชห้ลกัสูตรท่ีมี
ลิขสิทธ์ิจะใชว้ิธีการถ่ายทอดท่าเตน้ของหลกัสูตรจากครูสู่นกัเรียนเท่านั้น และในแต่ละโรงเรียนจะมีการท าส่ือการเรียน
การสอนอยา่งอ่ืนประกอบ เพ่ือเป็นความรู้เพ่ิมเติมใหน้กัเรียน 
3.ศึกษาวเิคราะห์เปรียบเทยีบด้านบุคลากรการสอน 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัวิธีการและกระบวนการคดัเลือก เกณฑใ์นการคดัเลือก คุณวฒิุทางการศึกษา จิตพิสัยท่ี
พึงปฏิบติั รวมไปถึงการส่งเสริมพฒันาทางดา้นความรู้ความสามารถให้กบัครูผูส้อน และน าไปวิเคราห์เปรียบเทียบใน
ล าดบัต่อไป  

จากการศึกษาด้าน บุคลากรและคณาจารย์ ผู ้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การสอนเต้นบัลเล่ต์  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร มีความเหมือนกนัทางดา้นความสามารถของครูผูส้อน โดยทุกโรงเรียนตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความเขา้ใจและความสามารถทางด้านการเตน้บัลเล่ต์ ซ่ึงจะมีวิธีการและกระบวนการจะมีทั้ งหมด 3 แบบ ดังน้ี 1) 
โรงเรียนบางกอกซิต้ีบลัเล่ต ์ใชว้ธีิการคดัเลือกผ่านการร่วมชั้นเรียนบลัเล่ตข์องคณะบลัเล่ต ์2) โรงเรียนแดนซ์พลสัอะคา
เดมี ใชว้ิธีการคดัเลือกผ่านการสาธิตการสอนของผูส้มคัร 3) โรงเรียนพอ้ยท์ สตูดิโอ จะคดัเลือกครูจากกลุ่มนักเรียน
ภายในโรงเรียน นอกจากวธีิการท่ีกล่าวมา ในบางกรณีอาจเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีผา่นการเห็นชอบจากทางโรงเรียนมาท าการ
สอนเตน้บลัเล่ตอี์กดว้ย ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบวา่ หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการคดัเลือกบุคลากร จะดูจากการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่
นกัเรียนเป็นส าคญั กล่าวไดว้า่การเป็นครูสอนเตน้บลัเล่ตน์อกจากความสามารถทางดา้นการเตน้บลัเล่ต ์ยงัจ าเป็นตอ้งมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้จากตนเองสู่นักเรียนอีกดว้ย ดา้นวุฒิการศึกษาโดยโรงเรียนพอ้ยท์ สตูดิโอ และ
โรงเรียนแดนซ์พลสั อะคาเดมี ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองคุณวฒิุของผูส้อน โดยผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีวฒิุการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์สากลโดยเฉพาะ หรือสอบผ่านหลกัสูตรขั้นสูงของหลกัสูตรบัลเล่ต์ใดก็ได ้แต่โรงเรียน
บางกอกซิต้ีบลัเล่ต์ไดใ้ห้ความส าคญักบัความสามารถท่ีเกิดข้ึนจริง โดยดูจากการปฏิบติัและปรับตวัในชั้นเรียน การ
เรียนรู้ ปฏิภาณ ไหวพริบ และการหมัน่ฝึกฝนตนเอง ในส่วนของดา้นการพฒันาบุคลากร คณาจารย ์โดยโรงเรียนท่ีใช้
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หลกัสูตรท่ีมีลิขสิทธ์ิจะส่งคุณครูไปอบรมกบัทางหลกัสูตร ทางตน้สงักดัอาจจดัข้ึน ณ ประเทศไทย หรือประเทศในแถบ
เอเชีย ส่วนโรงเรียนท่ีใชห้ลกัสูตรในแบบเฉพาะของตนเอง จะจดัเป็นชั้นเรียนเพ่ือใหเ้หล่าสมาชิกและครู ฝึกฝนการเตน้
บัลเล่ต์ นอกจากน้ีโรงเรียนการเรียนการสอนเต้นบัลเล่ต์มักนิยมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ โดยเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ งชาวไทยและต่างประเทศเพ่ือเป็นการฝึกฝนและเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆให้กบับุคลากร ดา้นจิตพิสัยท่ีพึง
ปฏิบติัของบุคลากรผูส้อนทุกโรงเรียนจะให้ความส าคญักบัการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั ใน
นอกจากท่ีกล่าวมา ผูส้อนควรมีความรัก ความเขา้ใจและความเมตตา รวมไปถึงการท่ีครูควรมีภาพลกัษณ์และเป็น
แบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียน 
4. ศึกษาวเิคราะห์เปรียบเทยีบด้านการวดัประเมนิผล 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบั วธีิและกระบวนการวดัประเมินผล เหตุผลของการเลือกใชก้ระบวนการ การใช้

เกณฑต์่างๆในการวดัผล กรรมการผูคุ้มสอบและใหค้ะแนน รวมไปถึงการแจง้ผลการสอบหรือการวดัประเมินผล  

จากการศึกษาด้านการวดัผลและประเมินผล ผู ้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนสอนการเต้นในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวิธีการวดัผลประเมินผลมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การวดัประเมินผลในรูปแบบของการแสดงบนเวที 

เป็นการให้คะแนนผ่านการแสดงของเด็ก โดยพบว่าเป็นรูปแบบท่ีใช้ในโรงเรียนบางกอกซิต้ีบลัเล่ต์ และ 2) การวดั

ประเมินผลโดยผา่นรูปแบบการสอบ จากการศึกษาพบวา่ โรงเรียนพอ้ยท ์สตูดิโอ และโรงเรียนแดนซ์พลสั อะคาเดมี ใช้

รูปแบบตามเกณฑ์ในการวดัประเมินผลโดยผ่านรูปแบบการสอบ ซ่ึงวดัผลและประเมินผลจากมาตรฐานของแต่ละท่า

เตน้ ความแข็งแรงของร่างกาย การตอบสนองทางดา้นดนตรี ระดบัพลงัในการเคล่ือนไหวร่างกาย และความสามารถใน

การเตน้บลัเล่ตใ์นท่าต่างๆ  อีกทั้งพบวา่โรงเรียนบางกอกซิต้ีบลัเล่ต ์ใชก้ารแสดงบนเวทีในการวดัประเมินผล นอกจากน้ี

ได้ให้ความส าคญัในความตั้งใจและความเอาใจใส่ในชั้นเรียน แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนบัลเล่ต์ให้ความส าคญักับ

มาตรฐานในการเตน้บลัเล่ต์ ซ่ึงจะนิยมการวดัประเมินผลดว้ยรูปแบบการสอบท่ีมีมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับและมี

การรับรองในระดับสากล ทั้ งน้ีการวดัประเมินผลในรูปแบบการสอบเพียงอย่างเดียวอาจท าให้นักเรียนขาด

ประสบการณ์ ท่ี เกิดข้ึนจากการแสดงบนเวที และการแจ้งผลสอบเป็นรายบุคลคล และติดประกาศไวท่ี้ ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงท าใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถทราบผลการสอบของนกัเรียนภายในโรงเรียนได ้

5. ศึกษาวเิคราะห์เปรียบเทยีบด้านท าเลทีต่ั้งและห้องปฏิบัตกิาร 
 ผูว้จิยัศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั สภาพหอ้งปฏิบติัการ สภาพโดยรอบโรงเรียน ท าเลท่ีตั้ง ประชาสมัพนัธ์ หอ้ง
แต่งตวั เทคโนโลยภีายในโรงเรียน  ค่าเล่าเรียน เคร่ืองแตง่กาย เพ่ือน าไปวเิคราะห์เปรียบเทียบ 

ผลการวิเคาระห์ข้อมูลด้านท าเลท่ีตั้ งและห้องปฏิบัติการ ของโรงเรียนสอนการเต้นบัลเล่ต์ในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ โดยส่วนใหญ่หลายดา้นมีความคลา้ยคลึงกนั ทั้งทางดา้นสภาพหอ้งเรียน บรรรยากาศในชั้น
เรียน ค่าเล่าเรียน เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการเรียน ห้องแต่งตวัรวมไปถึงประชาสัมพนัธ์ ดา้นห้องเรียน ในปัจจุบันผูว้ิจัย
พบวา่โรงเรียนสอนการเตน้บลัเล่ตนิ์ยมสร้างหอ้งเรียนบลัเล่ต ์ในรูปแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยเวทีแสดง โดย
ส่วนของพ้ืนห้องเรียนโดยทัว่ไปจะปูดว้ยพ้ืนไมป้าร์เก ้แสดงใหเ้ห็นวา่พ้ืนไมป้าร์เกเ้ป็นส่วนประกอบหลกัในการสร้าง
พ้ืนห้องเรียน ซ่ึงปัจจุบนัมีการน าแผ่นยางหรือท่ีเรียกวา่ ลิโนเล่ียม (Linoleum) มาปูทบัแผ่นไม ้แต่เน่ืองจากแผ่นลิโน
เล่ียมมีราคาแพง จึงนิยมใชเ้ส่ือน ้ ามนัแทน เพ่ือพ้ืนผิวท่ีเรียบ และความคงทน ในส่วนของบรรยากาศในชั้นเรียนไม่นิยม
ให้ห้องเรียนทึบ ยงัคงมีส่วนท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของดา้นนอกได ้หากตอ้งการสมาธิมากข้ึน ห้องเรียนจะใช้
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ผา้ม่านปิดแทน สถานท่ีตั้งของโรงเรียนเป็นปัจจยัของการเลือกเรียนของนักเรียน และสามารถแสดงให้เห็นถึงกลุ่ม
ผูเ้รียน โดยส่วนใหญ่นกัเรียนในโรงเรียนก็จะเป็นนกัเรียนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตนั้นๆ การเดินทางท่ีสะดวกอาจเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคคลท่ีสนใจทางด้านบัลเล่ต์มาติดต่อได้ง่ายมากข้ึน ในทุกโรงเรียนจะประกอบไปด้วย ส่วนของ
ประชาสมัพนัธ์ หอ้งแต่งตวั ซ่ึงในส่วนน้ีจะแตกต่างกนัเร่ืองของการจดัวางการตกแต่งเท่านั้น ในส่วนของค่าเล่าเรียน จะ
เร่ิมตน้ตั้งแต่ 400 ไปจนถึง800 บาท/60-90 นาที ซ่ึงราคาจะสูงข้ึนตามเกรดหรือชั้นเรียนท่ีสูงข้ึน โดยส่วนใหยก่ารจ่ายค่า
เรียนแบบรายเทอมจะท าใหค้า่เรียนถูกลง แต่จะไม่มีการชดเชยค่าเล่าเรียนในกรณีท่ีมีการหยดุหรือขาดเรียน ในส่วนของ
เคร่ืองแต่งกายของครูและนกัเรียน จะมีขอ้ก าหนดต่างข้ึนอยูก่บัโรงเรียนจะเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงในส่วนใหญ่เคร่ืองแต่งกาย
ของครูจะไม่มีการบงัคบัหรือก าหนดรูปแบบท่ีชดัเจน และเคร่ืองแต่งกายของนักเรียนก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของ
หลกัสากลทัว่ไป อาจมีการก าหนดสีสันของชุดในบางกรณี ซ่ึงผูว้ิจยัคาดวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มอาจส่งผลต่อความนิยม
และการตดัสินใจเลือกโรงเรียนส าหรับการเรียนเตน้บลัเล่ต ์
 

อภิปรายผล 

 แมว้่าการเตน้บัลเล่ต์ในประเทศไทยจะมิใช่ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ แต่นับตั้งแต่การเตน้

บัลเล่ต์แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงซ่ึงถือได้ว่ามี

โรงเรียนสอนการเตน้บลัเล่ตเ์กิดข้ึนอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุด จากในหลายโรงเรียนบลัเล่ตท่ี์ไดรั้บการยอมรับในระดบั

สากล และไดรั้บรางวลัจาการแข่งขนั ในเวทีต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าใหท้ราบถึงหลกัสูตรการเรียนการ

สอน ระบบการเรียนการสอน คณาจารย ์การวดัประเมินผล ท าเลท่ีตั้งและหอ้งปฏิบติัการ ท่ีใชใ้นการผลิตนกัเตน้บลัเล่ต์

ท่ีมีคุณภาพ สามารถน ามาเป็นทางเลือกส าหรับการเลือกโรงเรียนบลัเล่ต์ และเป็นแนวทางหรือตน้แบบในการพฒันา

โรงเรียนบัลเล่ต์ ทั้ งน้ีแต่ละโรงเรียนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซ่ึงความแตกต่างเหล่าน้ีส่งผลท าให้แต่ละ

โรงเรียนต่างไดรั้บความนิยมและประสบความส าเร็จดว้ยเช่นกนั จากการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนเตน้บลัเล่ต์

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัพบความแตกต่างในดา้นต่างๆจากเรียนการสอนเตน้บล้เลต ์ของแต่ละโรงเรียนจึงแบ่งการ

อภิปรายผลเป็น 5 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

1.ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบวา่หลกัสูตรท่ีใชใ้นการเรียนการสอนของโรงเรียนบลัเล่ต์

ทั้ง 3 แห่ง เป็นการน าเอาหลกัสูตรการเรียนการสอนบลัเล่ต์จากต่างประเทศมาใชเ้ป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนของ

โรงเรียน โดยหลกัสูตรจะมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัทางดา้นเทคนิคการเตน้บลัเล่ตแ์ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ซ่ึงหลกัสูตรการเรียนการสอนจะมีการแบ่งการศึกษาเป็นระดบัชั้น โดยการใชร้ะดบัอายแุละความสามารถเป็นตวัแบ่ง

ระดับชั้ นเรียนบัลเล่ต์ ในการเรียนบัลเล่ต์จะสามารถเร่ิมต้นได้ตั้ งแต่ในเด็กก่อนวยัเรียน การเรียนบัลเล่ต์จะช่วย

เสริมสร้างทกัษะทางดา้นร่างกาย เขา้สังคม ดา้นอารมณ์และสติปัญญา รวมไปถึงสามารถต่อยอดเพ่ือน าความรู้ทางดา้น

บลัเล่ต์ไปประกอบอาชีพได ้ดงัท่ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ บดินเดชา อินทรประเสริฐ ( การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 กนัยายน 

2557) ไดก้ล่าววา่ ช่วยส่งเสริมดา้นวชิาชีพใหก้บัเด็กนกัเรียน และสามารถใชพ้ื้นฐานการเตน้บลัเล่ตไ์ปบูรณาการกบัการ

เตน้แบบอ่ืนๆได ้จากผลการศึกษาดงักล่าว ไดมี้ความสอดคลอ้งกบัการสร้างหลกัสูตรการเรียนการสอนเตน้ของ Gayle 

Kassing&Danielle Mary Jay(2003,p. 5) กล่าวว่าหลักสูตรจะถูกก าหนดโดยวิธีการศึกษาและวตัถุประสงค์เฉพาะท่ี

ออกแบบมาเพื่อการศึกษาการเตน้ การศึกษาการเตน้บลัเล่ตเ์ป็นการเรียนรู้พฒันาทกัษะระยะยาว การเรียนบลัเล่ตจ์ะช่วย
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สร้างเสริมด้านความเป็นนักแสดง สมาธิ ความรับผิดชอบ การสร้างวินัย โดย กาเยิล กาซซิงได้กล่าวอีกว่า การเตน้

เปรียบเสมือนแบบการศึกษาท่ีเสริมสร้าง ทางดา้นร่างกาย ทางดา้นการเขา้สงัคม ทางดา้นอารมณ์และทางดา้นสติปัญญา  

2.  ดา้นการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบวา่ โรงเรียนบลัเล่ต์ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนเตน้บลัเล่ตต์ามหลกัสากลท่ีใชก้นัในปัจจุบนัทัว่โลก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการสอนตามรูปแบบท่ีถูกก าหนดจาก
ทางหลกัสูตรท่ีใชใ้นการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน จะมีการก าหนดเพลง ชุดแบบฝึกหดัต่างๆของท่าเตน้บลัเล่ตท่ี์
ใชใ้นการเรียนการสอน ซ่ึงโรงเรียนบางกอกซิต้ีบลัเล่ตใ์ชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบเฉพาะของโรงเรียนเอง โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบอิสระ ความแตกต่างคือการก าหนดชุดแบบฝึกหดัของท่าเตน้บลัเล่ต ์ความยากง่ายของแต่
ระดบัชั้น โรงเรียนการสอนเตน้บลัเล่ตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มีเทคนิคและกระบวนการสอนทั้งเหมือนและต่างกนั 
การแบ่งกลุ่มอายุของแต่ละระดบัชั้นเรียนมีความคลา้ยคลึงกนั โดยจะถูกแบ่งเป็นช่วง 4-6 ปี(อนุบาล) และ 7 ปีข้ึนไป 
การเรียนการสอนในวยั 4-6 ปี การเรียนบลัเล่ตจ์ะเป็นงานอดิเรก หรือช่วยเสริมสร้างความชอบทางดา้นการเตน้บลัเล่ต ์
เน่ืองจากบุคลิกลกัษณะของเด็กในวยั 3-5 ปี เด็กในวยัน้ีจะมีสมาธิเป็นช่วงสั้นๆ จะสามารถจดจ่อกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้
น้อยกว่า 20นาที จึงยงัไม่สามารถฝึกฝนท่าเตน้ต่างๆไดอ้ย่างเต็มท่ี และจะเขม้งวดและฝึกการเตน้บัลเล่ต์แบบจริงจงั
ในช่วงอาย ุ8-9 ปี ซ่ึงนอกจากการฝึกฝนท่าเตน้บลัเล่ต ์การฝึกท่าบริหารกลา้มเน้ือบนพ้ืน (Floor Exercise) จะช่วยสร้าง
กลา้มเน้ือและร่างกายท่ีแข็งแรง เพ่ือเก้ือหนุนกบัการเตน้บลัเล่ต ์ท าให้ความสามารถในการเตน้บลัเล่ตจ์ะถูกพฒันาได้
อยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน การเรียนการสอนเตน้บลัเล่ตจ์ะนิยมการสอนแบบกลุ่มยอ่ย และมีการสอนเป็นรายบุคคลในบาง
โอกาส จากผลการศึกษาดงักล่าว การเรียนการสอนเตน้บลัเล่ตมี์ความสอดคลอ้งตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของ
ซิมพซ์ัน (Simpson, 1972) กล่าววา่ วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัหรือ
ท างานท่ีตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวหรือการประสานงานของกลา้มเน้ือทั้งหลายไดอ้ย่างดี มีความถูกตอ้งและมีความ
ช านาญ ซ่ึงการเรียนการสอนบลัเล่ตจ์ะตอ้งการความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือ หรือร่างกายท่ีซบัซอ้น ดว้ยการฝึกฝน 
จึงก่อให้เกิดความเช่ียวชาญการใชส้ติปัญญา และศกัยภาพทางดา้นกาย อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเรียน
การสอนของ ฮาร์โรว ์(Harrow 1972, p. 96-99) ท่ีกล่าวว่า การเรียนการสอนบัลเล่ต์ มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถ
ทางดา้นทกัษะปฏิบติัต่าง ๆ ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัหรือกระท าอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์และช านาญ สอดคลอ้งกบัการเรียน
การสอนบลัเล่ต์ เน่ืองจากในการเรียนการสอนเตน้บัลเล่ต์เกิดจากการเลียนแบบท่าทางจากผูส้อน และฝึกฝนจนเกิด
ความช านาญของกลา้มเน้ือ จนสามารถแสดงออกท่าทางไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ นอกจากน้ีในการแบ่งระดบัชั้นเรียนตาม
อายไุดส้อดคลอ้งตามกบับุคลิกลกัษณะโดยทัว่ไปของวยัเด็กอาย ุ6-8 ปี ในวยัน้ีจะชอบการเคล่ือนไหว เรียนรู้ไดเ้ร็ว และ
มีความสามารถในการเขา้ใจเร่ืองต่างๆ สามารถท าตามค าแนะน าและเรียนรู้กฎระเบียบต่างๆ (Gayle Kassing&Danielle 
Mary Jay,2003,p. 90) อีกทั้งสอดคลอ้งกบัการจ าแนกประเภทการสอนนาฏศิลป์แบบสอนเป็นกลุ่มโดยใชจ้ านวนผูเ้รียน
และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนเป็นเกณฑ ์(รจนา , 2551: 1-5) 
 3.ดา้นบุคลากรผูส้อน ผลการศึกษาพบว่าในการคดัเลือกบุคลากรของโรงเรียนการสอนเตน้บัลเล่ต์ในเขต

กรุงเทพมหานครมีวีธีการและกระบวนการ 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบท่ี1 วิธีการคดัเลือกผ่านการร่วมชั้นเรียน แบบท่ี2 วิธีการ

คดัเลือกผา่นการสาธิตการสอนของผูส้มคัร แบบท่ี3 ทางโรงเรียนจะคดัเลือกครูจากกลุ่มนกัเรียนภายในโรงเรียน และได้

มีการก าหนดเกณฑส์ าหรับการคดัเลือกครูผูส้อนข้ึน ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสามารถทางดา้นการเตน้

บลัเล่ต์ เขา้มาสมคัรเป็นครู เป็นขอ้ก าหนดท่ีเหมือนกนัของทุกโรงเรียน ผูว้ิจยัพบว่าหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการคดัเลือก

บุคลากร จะดูจากการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่นักเรียนเป็นส าคญั และในส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองคุณวุฒิของ
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ผูส้อน ครูผูส้อนจะตอ้งเป็นผูท่ี้เรียนจบปริญญาตรีข้ึนไปสาขาวชิานาฎศิลป์สากลโดยตรง หรือสอบผ่านหลกัสูตรขั้นสูง

ของหลกัสูตรบลัเล่ตใ์ดก็ได ้นอกจากน้ีโรงเรียนบางกอกซิต้ีบลัเล่ต ์มองไปถึงความสามารถในการพฒันาตนเอง (self 

development) การปรับเปล่ียน การเรียนรู้และการหมัน่ฝึกฝนของครูผูส้อน ทุกโรงเรียนยงัให้ความส าคญัทางด้าน

พฒันาการทางดา้นความรู้ของบุคลากร และรักษาศกัยภาพครูผูส้อน โดยมีวิธีท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยนิยมจดัใหค้รูเขา้

ร่วมอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญของหลกัสูตรการเรียนบลัเล่ต์  หรือจดัในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบติัการเตน้บลัเล่ต ์

โดยผูเ้ช่ียวชาญทางการเตน้บลัเล่ตจ์ากคณะบลัเล่ตท่ี์มีช่ือเสียงในต่างประเทศ และในบางโรงเรียนใชว้ธีิการจดัชั้นเรียน

ส าหรับสมาชิกในคณะ (Company Class) เพ่ือใหค้รูไดห้มัน่ฝึกฝนตนเอง นอกจากน้ีผลการศึกษาไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอนเตน้บลัเล่ต ์โรงเรียนบลัเล่ตใ์ห้ความส าคญักบัการตรงต่อเวลา ความมีระเบียบ

วนิยั ความรับผิดชอบ ครูควรมีความรัก ความเขา้ใจและความเมตตาต่อเด็กนกัเรียน รวมไปถึงการมีภาพลกัษณ์ท่ีดี จาก

ผลการศึกษาดงักล่าว  มีความสอดคลอ้งกบัเกณฑท์ัว่ไปท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรของสุนนัทา (2542: 

152) ไดก้ล่าววา่ วฒิุทางการศึกษา และการฝึกอบรม ความเช่ียวชาญและประสบการณ์จากการ ท างาน ทกัษะ บุคลิกภาพ 

ความถนัด ความมัน่คงและความรับผิดชอบ ความสามารถในการพฒันาการตนเอง อีกทั้งมีความสอดคลอ้งกบัแนว

วธีิการครองตวัและครองงานของ จ าเรียง (2545:45) ท่ีกล่าววา่ ผูท่ี้จะเป็นศิลปินจะตอ้งหมัน่ฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์ 

มีความสงบกายสงบใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีความเป็นครู และมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์ ณพิชญา 

อ าพนัแสง (การส่ือสารส่วนบุคคล, 11 พฤศจิกายน 2557) กล่าวว่าคุณครูผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจความตอ้งการของ

ผูเ้รียน ตอ้งมีระเบียบวนิยัเป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับผูเ้รียน มีความรักและความเมตตา มีความสงบกายสงบใจ 

4.ด้านการวดัประเมินผล ผลการศึกษาพบว่าการวดัประเมินผลการเต้นบัลเล่ต์เกิดข้ึน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

ประเมินผลโดยรูปแบบการสอบ และ การวดัประเมินผลในรูปแบบของการแสดงบลัเล่ต์บนเวที โดยส่วนใหญ่นิยม

รูปแบบการสอบ อาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนสอนการเตน้บัลเล่ต์ในเขตกรุงเทพมหานครนั้ น ยงัคงให้ความส าคญักับ

มาตรฐานในการเตน้บลัเล่ต ์นิยมการวดัประเมินผลท่ีมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ และรับรองในระดบัสากล และจาก

การศึกษาเกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัประเมินผล ไดมี้การให้ความส าคญัของมาตรฐานของแต่ละท่าเตน้ นกัเรียนตอ้งมีความ

แข็งแรงของร่างกาย การตอบสนองทางดา้นดนตรี การใชร้ะดบัพลงัในการเคล่ือนไหวร่างกาย รวมไปถึงศกัยภาพและ

ความสามารถในการเตน้บลัเล่ตใ์นท่าต่างๆ ดา้นวธีิการให้คะแนนเกิดความแตกต่างโดยใชว้ิธีการให้คะแนน 2 รูปแบบ 

ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนบางกอกซิต้ีบลัเล่ตน์ าวิธีการใหค้ะแนนแบบไม่ชดัเจน ซ่ึงวธีิการดงักล่าวผูส้อนใชเ้กณฑต์ามความคิด

ของผูส้อนตดัสินให้คะแนนตามท่ีเห็นสมควร และนอกจากคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัประเมินผลของการแสดงบนเวทีๆ 

ยงัให้ความส าคญัในความตั้งใจ และความเอาใจใส่ในการเรียน การใหค้ะแนนจากในชั้นเรียน มิใช่คะแนนจากการสอบ

เพียงอยา่งเดียว  2) โรงเรียนพอ้ยท ์สตูดิโอและโรงเรียนแดนซ์พลสั อะคาเดมี น าวธีิการใหค้ะแนนตามเกณฑ ์หรือรูบริค 

(Rubric) วิธีการให้คะแนนท่ีใช้หลกัการของมาตรประมาณค่าประกอบกับการพรรณนาคุณภาพ ซ่ึงการพรรณนา

คุณภาพจะท าให้นกัเรียนไดท้ราบถึงขอ้บกพร่องและส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขไดดี้มากยิง่ข้ึน จากผลการศึกษาดงักล่าวมี

ความสอดคลอ้งตามทฤษฎีการวดัประเมินผลการเตน้บลัเล่ต ์Gayle Kassing and Danielle M. Jay(2003, p. 143) กล่าววา่ 

เป้าหมายในการเรียนเตน้บลัเล่ต ์คือทกัษะ เทคนิค และความสามารถ โดยการเรียนการสอนบลัเล่ตจ์ะใชก้ารแสดงบน
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เวทีเพ่ือแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและเป็นการวดัมาตรฐานการเป็นศิลปิน อีกทั้งสอดคลอ้งกบั มาซาโกะ ฮิราตะ 

(การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 กนัยายน 2557) ไดก้ล่าววา่ เป้าหมายหลกัของการเตน้บลัเล่ตก็์คือ การแสดงบนเวที และใน

ดา้นวธีิการใหค้ะแนน มีความสอดคลอ้งตามท่ี Gayle Kassing and Danielle M. Jay ไดก้ล่าวถึงวธีิการใหค้ะแนนในการ

วดัประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 5. ดา้นทางดา้นท าเลท่ีตั้งและห้องปฏิบติัการ ผลการศึกษาพบวา่ ใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนัหลายดา้น เร่ิมจาก

ดา้นหอ้งเรียนและชั้นเรียน หอ้งเรียนและชั้นเรียนท่ีมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้มีรูปแบบลกัษณะคลา้ยเวทีแสดง ขนาด

โดยทัว่ไป กวา้งประมาณ 10-14 เมตร และยาวประมาณ 8-10 เมตร พ้ืนห้องเรียนโดยทัว่ไปจะปูดว้ยพ้ืนไมป้าร์เก ้แสดง

ให้เห็นวา่พ้ืนไมป้าร์เกเ้ป็นส่วนประกอบหลกัในการสร้างพ้ืนห้องเรียน ซ่ึงปัจจุบนัมีการน าแผ่นยางลิโนเล่ียมมาปูทบั

แผน่ไม ้แต่เน่ืองจากแผน่ยางลิโนเล่ียมมีราคาแพง จึงนิยมใชเ้ส่ือน ้ ามนัแทน เพ่ือพ้ืนผิวท่ีเรียบ และความคงทน ดา้นหน่ึง

ของสตูดิโอจะเป็นกระจกบานใหญ่เตม็ฝาผนงั ติดตั้งไวด้า้นหนา้ของหอ้ง และมีราวท่ีท ามาจากไม ้หรือจะเป็นเหลก็ก็ได ้

จะติดตั้งท่ีก าแพงหรืออาจสามารถเคล่ือนยา้ยไดห้อ้งเรียนจะมีบรรยากาศปลอดโปร่งไม่นิยมท าใหทึ้บ ในทุกโรงเรียนจะ

ประกอบไปดว้ยส่วนประชาสัมพนัธ์ ไวส้ าหรับติดต่อสอบถามขอ้มูลต่างๆของทางโรงเรียน ห้องแต่งตวัท่ีใชส้ าหรับ

เปล่ียนเคร่ืองกาย ในแต่ละโรงเรียนก็จะตกแต่งแตกต่างกนัไป นอกจากน้ีผลการศึกษาพบวา่ สถานท่ีตั้งเป็นปัจจยัของ

การเลือกโรงเรียนส าหรับผูเ้รียน จะแสดงให้เห็นถึงกลุ่มผูเ้รียน รวมไปถึงการเดินท่ีสะดวกเป็นส่ิงท่ีส าคญัเช่นกนั และ

เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีสนใจการเตน้บลัเล่ตเ์ขา้มาติดต่อไดง่้ายยิง่ข้ึน  

 จากการศึกษาในแต่ละดา้นของการเรียนการสอนบลัเล่ต ์ผูว้จิยัพบวา่ ในการเรียนการสอนบลัเล่ตข์องโรงเรียน
การสอนบลัเล่ตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบความโดดเด่นทางดา้นบุคลากรการสอน ครูผูส้อนท่ีมีศกัยภาพไดรั้บการ
ฝึกอบรมพฒันาความสามารถทางดา้นการสอน และการเตน้บลัเล่ต์ ส่งผลให้นักเรียนบัลเล่ต์ ไดรั้บความรู้และมีการ
ฝึกฝนอยา่งมีคุณภาพ มีความสามารถและศกัยภาพสูงสุดจนไปถึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ถึงอยา่งไรก็ดี เน่ืองดว้ย
ในศิลปะการเตน้บลัเล่ต ์มิใช่ศิลปะวฒันธรรมของชาติ จึงไม่ไดรั้บการสนับสนุนในการจดัการแสดงบลัเล่ต์ องคก์รท่ี
เก่ียวกบัการเตน้บลัเล่ตไ์ม่เยอะเท่าท่ีควร ส่งผลท าให้นกัเตน้บลัเล่ตช์าวไทยไม่ไดท้ าการประกอบอาชีพเป็นนกับลัเล่ต์
หรือ ไม่มีอาชีพนกัเตน้บลัเล่ตใ์นประเทศไทย นกัเตน้บลัเล่ตไ์ปประกอบอาชีพนักเตน้บลัเล่ตใ์นต่างประเทศ จึงท าให้
การเรียนบลัเล่ตส่์วนใหญ่กลายเป็นเพียงงานอดิเรก และมีเพียงส่วนหน่ึงประกอบอาชีพเป็นครูสอนเตน้ และอีกส่วน
หน่ึงประกอบอาชีพเป็นนกัเตน้บลัเล่ตข์องคณะบลัเล่ตใ์นต่างประเทศ  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน างานวจิยัไปใช้ 
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนบลัเล่ตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
        1.1 ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอนบลัเล่ต ์จากการศึกษาพบวา่ หลกัสูตรการเรียนการสอนบลัเล่ตใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร มีความคลา้ยคลึงกนัท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการวจิยั ทั้งน้ีจะตอ้งมีความแน่ชดัในการเลือกโรงเรียนท่ีมี
หลกัสูตรการเรียนการสอนแตกตา่งกนั เพ่ือน ามาประกอบการวเิคราะห์และอภิปรายผลอยา่งรอบครอบ 
        1.2 ดา้นการเรียนการสอน จากการศึกษาพบวา่ การเรียนการสอนมีรูปแบบและวธีิการเรียนการสอนท่ี
คลา้ยคลึงกนั ท าใหเ้กิดอุปสรรคในการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนของโรงเรียนบลัเล่ตใ์นเขตกรุงทพมหานคร 
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        1.3 ดา้นบุคลากรผูส้อน จากการศึกษาพบวา่ บุคลากรผูส้อนควรมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรอบรู้ ในดา้น
องคค์วามรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการเตน้บลัเล่ตอ์ยา่งถูกตอ้ง  
        1.4 ดา้นการวดัประเมินผล จากการศึกษาพบวา่ โรงเรียนบลัเล่ตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ใชว้ธีิการให้
คะแนนแบบไม่ชดัเจน (แบบตามใจผูป้ระเมิน) ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความคาดเคล่ือนในการวดัประเมินผล 
        1.5 ดา้นท าเลท่ีตั้งและหอ้งปฏิบติัการ จากการศึกษาพบวา่ ควรมีการพฒันาปรับปรุงสภาพแหล่งการ
เรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน ใหมี้ความทนัสมยัอยูต่ลอด เพียงพอตอ่ความตอ้งการ และท าเลท่ีตั้งควรเอ้ืออ านวยต่อการ
เดินทาง  
 2. ขอ้เสนอแนะในท าวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัพบว่าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนเตน้บลัเล่ตมี์จ านวนไม่
มาก ท าใหก้ารสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นไปไดย้ากและใชเ้วลานาน ดงันั้นผูท่ี้สนใจในการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนเตน้บัลเล่ต์ในประเทศไทย จึงควรศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทางด้านบัลเล่ต์เพ่ิมเติม จากแหล่งขอ้มูล
ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวิจยั รวมถึงการติดตามการพฒันาการความเคล่ือนไหวของการจัดการเรียนการสอน
บลัเล่ตแ์ละการแสดงบลัเล่ตท์ั้ งในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะไดเ้ล็งเห็นประเด็นส าคญั และส่งผล
ต่อการศึกษาวจิยับลัเล่ตใ์นประเทศไทยต่อไป 
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