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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
บัลเลตเปนศิลปะการแสดงดานนาฏยศิลปแขนงหนึ่งที่กําเนิดขึ้นในโลกตั้งแตศตวรรษที่
15 เปนตนมา และมีการพัฒนารูปแบบการแสดงเรื่อยมาจนไดรับความแพรหลายไปทั่วทุกมุมโลก
รวมถึงประเทศไทย ที่ไดรับเอาศิลปะการเตนบัลเลต เขาสูสังคมไทยเปนเวลาไมนอยกวา 50 ป
(นราพงษ จรัสศรี, 2540) บัลเลตกลายเปนศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่ไดรับความสนใจจาก
เยาวชนในการศึกษามากขึ้นตามลําดับ ปจจุบันการเตนบัลเลต ในประเทศไทยไดแพรหลายและ
เปนที่รูจักมากขึ้น โดยสังเกตไดจากการขยายตัวของสถาบันสอนเตนบัลเลตในประเทศไทยที่มีการ
เป ด สอนมากขึ้ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน มี ก ารบรรจุ เ นื้ อ หาการเรี ย นการสอนบั ล เล ต ใ น
สถาบันการศึกษาระดับตางๆของประเทศไทย อีกทั้งอาชีพนักเตนในประเทศไทยนับวันก็ยิ่งจะ
ไดรับความนิยมและไดรับการยอมรับมากขึ้น เนื่องมาจากการไดรับชมบทบาทของนักเตนตามสื่อ
ตา ง ๆ อาทิ โทรทั ศน วิ ท ยุ หนัง สือ และนิตยสารตา ง ๆ รวมถึ ง รายการบัน เทิง มากมายทั้ง ใน
ประเทศและตางประเทศ โดยที่นักเตนทําหนาที่เสมือนเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําให
การแสดงนั้น ๆ สมบูรณและนาสนใจยิ่งขึ้น จากปจจัยที่กลาวมาขางตน ทําใหคนที่ตองการจะ
เรียนเตนมีจํานวนมากขึ้น ๆ เรื่อย ๆ ซึ่งการเตนเปนทักษะที่ตองการการเรียนการสอนและการ
ฝกหัดเพื่อที่จะสามารถเตนไดอยางงดงาม ถูกตอง และปลอดภัย การเรียนการสอนเตนจึงเปนสิ่งที่
สําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่สนใจจะพัฒนาทักษะทางดานนี้ แตในประเทศไทย อาจารยที่
มีค วามสามารถและมี ค วามเชี่ ย วชาญสู ง ที่จ ะสอนในดา นนี้ยัง มีจํา นวนคอ นขา งนอยอยู เมื่ อ
เปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียน และจํานวนโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น
อาจารยผูสอนเตนบัลเลต นอกจากควรเปนผูที่มีความรูและทักษะในการเตนเปนอยางดี
แลว ยังควรเปนผูที่สามารถสื่อสารกับนักเรียน ใหเขาใจ และใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองและปลอดภัย เพราะในการเตนบัลเลต อุบัติเหตุจากการเตนสามารถเกิดขึ้นไดงาย และ
รุนแรง อีกทั้งการพัฒนาโครงสรางทางรางกายที่ผิด ๆ ก็อาจเกิดขึ้นได หากนักเตนไมเขาใจ หรือรู
วิธีที่จะเตนอยางถูกตอง อาจารยผูสอนควรจะเปนผูที่สามารถถายทอดความรูที่ตนมีอยูใหนักเตน
เขาใจถึงวิธีปฏิบัติ ซึ่งจะกอใหเกิดการเตนที่สวยงาม ถูกตอง และปลอดภัยดวย อีกทั้ง การฝกฝน
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หรือการเรียนบัลเลต นักเตนจะตองใชทักษะคอนขางสูง เนื่องจากมีเทคนิคหรือการทําทาที่ยาก
พอสมควร ซึ่งก็อาจทําใหนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่เปนเด็ก เกิดความเบื่อหนายและหมดความ
พยายามไดงาย อาจารยผูสอนจึงตองมีวิธีที่จะสอนใหนาสนใจ กระตุนใหเด็กอยากที่จะเรียน และ
มีความพยายามในการฝกฝนได
แตในปจจุบัน อาจารยบางทานเปนอาจารยที่มีประสบการณการเตนมามากและจบใน
ดานการเตนมาโดยเฉพาะ แตไมมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อถายทอดความรูใหกับนักเรียน
อาจารยผูสอนจึงควรรูวิธีที่จะสื่อสารกับนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่
จะสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการเตนที่ดีและถูกตอง โดยมีวิธีการที่สามารถสราง
เปนกลยุทธที่จะชวยใหการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพได งานวิจัยที่ผาน ๆ มาโดยทั่วไปจะ
ศึก ษาค นควาเกี่ย วกับกลยุทธการสื่อสารในการเรียนการสอนที่เ ปน กลุม สาระการเรีย นรูดา น
วิชาการ ไมวาจะเปน วิชาภาษาอังกฤษ (จินดา ยัญทิพย, 2547; อารีรักษ มีแจง, 2547) วิชา
คณิตศาสตร (สุธิดา เกตุแกว, 2547) หรือวิชาวิทยาศาสตร (ปริณดา ลิมปานนท, 2547) เปนตน
แตยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาคนควากลยุทธการสื่อสารในการสอนเตนเลย ทั้งนี้ การสอนเตนบัลเลต
นั้ น มี ค วามแตกต า งจากการเรี ย นการสอนโดยทั่ ว ไปที่ เ ป น กลุ ม สาระการเรี ย นรู ด า นวิ ช าการ
เนื่องจาก การสอนเตนบัลเลตนั้นมีลักษณะการเรียนเปนกลุมเล็ก จํานวนผูเรียนจะนอยกวาการ
เรียนการสอนโดยทั่วไปที่จะเปนชั้นเรียน (Class group) ซึ่งจะมีจํานวนผูเรียนหลายคนมากกวา
อีกทั้งยังมีวิธีการสื่อสารที่แตกตางจากการสอนโดยทั่วไป โดยที่ การสื่อสารในการสอนรายวิชา
ธรรมดาเปนการสื่อสารแบบเปนกลุม (Group communication) ครูผูสอนเปนผูสื่อสารแกนักเรียน
ทั้งชั้นเรียน แตการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตแมวาจะเปนการสอนนักเรียนที่เปนกลุม แตการ
สื่อสารระหวางครูและนักเรียนจะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal communication)
คือในขณะที่สอนครูจะใชการสื่อสารระหวางบุคคลเปนสวนมาก ทั้งการสื่อสารแบบวัจนภาษา
(Verbal communication) และการสื่อสารแบบอวัจนภาษา (Nonverbal communication) ครูจะ
อธิบายลักษณะและรายละเอียดของทา เทคนิค และแกนของทานั้น ๆ มีการสัมผัสและจับนักเรียน
เพื่อใหรูสึกและใชกลามเนื้อไดถูกตอง พรอมทั้งการสาธิตจากครูผูสอนใหนักเรียนดู และเนื่องจาก
การเตนบัลเลตมีความเปนศิลปะ ซึ่งผูเตนจะตองมีความเขาใจในศิลปะนี้อยางลึกซึ้ง เพื่อที่จะ
สามารถถายทอดแสดงออกสิ่งที่จะสื่อออกมาเปนทาเตน และการแสดงสีหนาทาทางไดอยาง
ถู ก ต อ ง และครู ผู ส อนเป น ผู ขั บ เคลื่ อ นที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะสอนให นั ก เรี ย นได เ ข า ใจถึ ง ศิ ล ปะแขนงนี้
สามารถถายทอดแสดงออก ตลอดจนสะสมความรูและพัฒนาขึ้นเปนทักษะตอไป ความเปนศิลปะ
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และทักษะเฉพาะของบัลเล ตนี้ ก็ทําใหการเรียนเตนบัลเลตนั้นแตกตางจากการเรียนวิ ชาการ
ประเภทอื่น
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุงสนใจศึกษากระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการสื่อสาร
ในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป และ 9-11 ป โดยจะสังเกตการเรียนการสอนเตน
บัลเลตของครูผูสอน สัมภาษณเชิงเจาะลึกครูแตละทาน รวมทั้งสัมภาษณนักเรียนที่เรียนกับครู
ดังกลาวและผูปกครองของนักเรียนเพื่อศึกษาถึง ผลตอบรับ (Feedback) จากนักเรียนที่เรียนกับ
ครูดังกลาว เพื่อที่จะศึกษาถึงวิธีการสื่อสารในการสอนเตนของครูแตละทานวามีลักษณะเปน
อยางไร และได ผลคื อนั ก เรี ย นเข าใจและเกิด ความอยากที่จ ะเรี ย นรูม ากนอ ยเทา ใด ทั้ง นี้เ พื่ อ
กอใหเกิดประโยชนแกอาจารยผูสอนในการที่จะเปนแนวทางในการสอนที่จะสรางนักเตนที่มี
คุณภาพ เกิดประโยชนแกนักเรียนเตนบัลเลตที่จะเรียนเตนไดอยางเขาใจและถูกตอง ตลอดจน
อาจสามารถยึดเปนอาชีพไดในอนาคต และทําใหเกิดการพัฒนาการเตนในประเทศไทยตอไป
1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต
สําหรับเด็กอายุ 6-8 ป และ 9-11 ป
1.3 ปญหานําในการวิจัย
กระบวนการสือ่ สารและปจจัยที่สง ผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ
6-8 ป และ 9-11 ป เปนอยางไร
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษากระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต รวมทั้ง ปจจัยที่
สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตน เพื่อนํามาเรียบเรียงเปนกระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผล
ตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป และ 9-11 ป โดยจะศึกษา การสอน
เตนบัลเลต (Classical Ballet) แกนักเรียนอายุ 6-8 ปที่เรียนบัลเลตในระดับ Primary, เกรด 1 และ
เกรด 2 และ การสอนเตนบัลเลตแกนักเรียนอายุ 9-11 ป ที่เรียนบัลเลตในระดับ เกรด 3, เกรด 4
และ เกรด 5 โดยครูผูสอนที่มีประสบการณการสอนอยูในโรงเรียนสอนเตนบัลเลตโดยเฉพาะ ตาม
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หลักสูตรของ Royal Academy of Dance ที่มีการสงนักเรียนสอบทุกป โดยจะสัมภาษณเชิง
เจาะลึกครูสอนบัลเลต และสังเกตการณอยางไมมีสวนรวมในชั้นเรียนที่ครูเหลานี้สอน เพื่อศึกษา
ถึงวิธีการสื่อสารที่ครูใชในการสอนเตนบัลเลต และสัมภาษณนกั เรียนจํานวนรอยละ 50 ของชั้น
เรียน และผูปกครองจํานวนรอยละ 50
ของนักเรียนที่สัมภาษณ เพื่อศึกษาถึ งผลตอบรับ
(Feedback) หรือความรูสึก ความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการสื่อสารของครูผูสอน โดยเริ่มเก็บ
ขอมูลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551
1.5 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
กระบวนการสื่อสาร

วิธีการสื่อสาร (Communication means) ในการสอน
เตนบัลเลตของครูผูสอน ทั้งการสื่อสารแบบวัจนภาษา
(Verbal
Communication)
และอวัจนภาษา
(Nonverbal Communication) ที่เหมาะสมทั้งในการ
เรียนการสอนเตนบัลเลต รวมทั้งการออกแบบลักษณะ
ขอความเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการจะสื่อสารในการสอน
บัลเลตใหเหมาะสมกับนักเรียนบัลเลตที่ครูสอนอยู ทั้งนี้
ก็ เ พื่ อ ให นั ก เรี ย นเกิ ด ความเข า ใจสิ่ ง ที่ ค รู ต อ งการจะ
สื่อสาร และเกิดทัศนคติที่ดีตอบัลเลต เชน เกิดความ
สนใจ ความอยากเรียนรู ความสนุกในการเตน

การเรียนการสอน

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ผูสอนจัดขึ้นเพื่อวางเงื่อนไข
และเตรี ย มสภาพการณ ใ ห ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู แ ละ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ผูสอนกําหนดไว

การเรียนเตนบัลเลต (Classical Ballet) การเรียนเตนมีแบบฉบับที่แนนอนตายตัว ประกอบดวย
กฎเกณฑ ตา งๆ สํ า หรั บ การจัด สรี ร ะเพื่ อ ความสมดุ ล
และการเคลื่อนไหว ในที่นี้จะเปนการเรียนเตนบัลเลตใน
ระดับ Primary, เกรด 1, เกรด 2, เกรด 3, เกรด 4 และ
เกรด 5
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อาจารยผูสอนเตน (Dance Master)

ผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการเตน เปน
อาจารย ที่ ไ ด ผ า นการสอบตามหลั ก สู ต ร Royal
Academy of Dance และสอนอยูในโรงเรียนที่สอน
บัลเลตตามหลักสูตร Royal Academy of Dance ที่จะ
นําความรูมาถายทอดและฝกฝนใหแกนักเรียนที่สนใจ
ในการเตนบัลเลต

โรงเรียนสอนเตนบัลเลต

สถานที่ส อนเตน บั ลเล ตที่ไดจ ดทะเบี ย นเปน โรงเรีย น
ตามกฎหมาย และสอนเตนบัลเลตตามหลักสูตร Royal
Academy of Dance และมีการสงนักเรียนสอบเปน
ประจําทุก ๆ ปเพื่อเลื่อนระดับการเรียน

ปจจัยที่สงผลตอการสื่อสาร

สิ่งที่มีผลตอการสื่อสารในการสอนบัลเลต เชน ขนาด
ของ

ในการสอนบัลเลต

หองเรียน เวลาที่ทําการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมที่
ชวยในพัฒนาการของนักเรียน อุปกรณตาง ๆ ที่ชวยใน
การสอน ภาพลั ก ษณ แ ละชื่ อ เสี ย งของสถาบั น
คาตอบแทนในการสอน เพื่อนรวมงานในโรงเรียน ฯลฯ

1.6 ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนที่จะ
สามารถสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรวบรวมเปนองคความรูใหมในการเรียนการสอนศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะการเตน
เปนแนวทางใหแกผูสอนในการที่จะพัฒนาการสอนเตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเรียนมากที่สุด

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็ก” ผูวิจัยไดใชแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสารการแสดงและจิตวิทยาการเรียนการสอนเด็ก เพื่อเปน
หลักในการศึกษาตามประเด็นปญหานําวิจัยดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
แนวคิดเกี่ยวกับเชิงสุนทรียะ สื่อจินตคดี สื่อสารการแสดง
แนวคิดเกี่ยวกับบัลเลต
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กวัย 6-8 ป และ 9-11 ป

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
การสื่อสาร หรือ การสื่อความหมาย (Communication) เปนคําที่รากศัพทมาจากภาษา
ลาตินวา "communius" หมายถึง "พรอมกัน" หรือ "รวมกัน" (common) หมายความวา เมื่อมีการ
สื่อสารระหวางกันเกิดขึ้น คนเราพยายามที่จะสราง "ความพรอมกันหรือความรวมกัน" ทางดาน
ความคิดเรื่องราวเหตุการณ ทัศนคติ ฯลฯ กับบุคคลที่เรากําลังสื่อสารดวยนั้น ดังนั้น การสื่อสารจึง
หมายถึง การถายทอดเรื่องราว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกของความคิดและ
ความรูสึก ตลอดรวมไปถึง "ระบบ" (เชน ระบบโทรศัพท) เพื่อการติดตอสื่อสารขอมูลซึ่งกันและกัน
(Webster's Dictionary 1978 : 98) นอกจากนี้ การสื่อสารยังเปนการที่บุคคลในสังคมมี
ปฏิสัมพันธโตตอบกันโดยผานทางขอมูลขาวสาร สัญลักษณตลอดจนเครื่องหมายตาง ๆ ดวย
(Fiske 1985:2)
โดยสรุปการสื่อสาร หรือ การสื่อความหมาย เปนการที่ผูสงซึ่งเปนบุคคลกลุมชน หรือ
สถาบัน ถายทอดเรื่องราว ขาวสาร ขอมูล ความรูแนวความคิด เหตุการณตาง ๆ ฯลฯ โดยอาศัยสือ่
หรือชองทางในการถายทอดไปยังผูรับซึ่งเปนบุคคล กลุมชน หรือสถาบัน เพื่อใหผูรบั ไดรับทราบ
ขาวสารรวมกัน
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วิธีการสื่อสาร แบงออกได 2 วิธี คือ
1. การสื่อสารดวยวาจา หรือ "วัจนภาษา" (Oral Communication) เชน การพูด การรอง
เพลง เปนตน
2. การสื่อสารที่มิใชวาจา หรือ "อวัจนภาษา" (Nonverbal Communication) และการ
สื่อสารดวยภาษาเขียน (Written Communication) เชน การสื่อสารดวยทาทาง ภาษามือและ
ตัวหนังสือ เปนตน
รูปแบบของการสื่อสาร แบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ
1. การสื่อสารทางเดียว (One - Way Communication) เปนการสงขาวสารหรือการสื่อ
ความหมายไปยังผูรับแตเพียงฝายเดียว โดยที่ผูรับไมสามารถมีการตอบสนองในทันที (immediate
response) ใหผูสงทราบได แตอาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผูสงภายหลังได การ
สื่อสารในรูปแบบนี้จึงเปนการที่ผูรับไมสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันไดทันที จึงมักเปนการสื่อสาร
โดยอาศัยสื่อมวลชน เชน การฟงวิทยุ หรือการชมโทรทัศน เหลานี้เปนตน
2. การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เปนการสื่อสารหรือการสื่อ
ความหมายที่ผูรับมีโอกาสตอบสนองมายังผูสงไดในทันที โดยที่ผูสงและผูรับอาจจะอยูตอหนากัน
หรืออาจอยูคนละสถานที่ก็ได แตทั้งสองฝายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโตตอบกันไปมา โดยที่
ตางฝายตางผลัดกันทําหนาที่เปนทั้งผูสงและผูรับในเวลาเดียวกัน เชน การพูดโทรศัพท การประชุม
เปนตน
ประเภทของการสื่อสาร แบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. การสื่อสารในตนเอง (Intrapersonal or Self-Communication) เปนการสื่อสารภายใน
ตัวเอง หมายถึง บุคคลผูนั้นเปนทั้งผูสงและผูรับในขณะเดียวกัน เชน การเขียนและอานหนังสือ
เปนตน
2. การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) เปนการสื่อสารระหวาง
คน 2 คน เชน การสนทนา หรือการโตตอบจดหมายระหวางกัน เปนตน
3. การสื่อสารแบบกลุมชน (Group Communication) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับ
กลุมชนซึ่งประกอบดวยคนจํานวนมาก เชน การสอนในหองเรียนระหวางครูเพียงคนเดียวกับ
นักเรียนทั้งหอง หรือระหวางกลุมชนกับบุคคล เชน กลุมชนมารวมกันฟงคําปราศรัยหาเสียงของ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน
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4. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เปนการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชน
ประเภทวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เชน นิตรสาร หนังสือพิมพ แผนพับ แผน
โปสเตอร ฯลฯ เพื่อการติดตอไปยังผูรับสารจํานวนมากซึ่งเปนมวลชนใหไดรับขอมูลขาวสาร
เดียวกันในเวลาพรอม ๆ หรือไลเรี่ยกัน
องคประกอบของการสื่อสาร การสื่อสารประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน ดังนี้
1. ผูสง ผูสื่อสาร หรือตนแหลงของการสง (Sender, Communicatior or Source) เปน
แหลง หรือผูที่นําขาวสารเรื่องราว แนวความคิด ความรู ตลอดจนเหตุการณตาง ๆ เพื่อสงไปยัง
ผูรับซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุมชนก็ได ผูสงนี้จะเปนบุคคลเพียงคนเดียว กลุมบุคคลหรือสถาบัน
โดยอยูในลักษณะตาง ๆ ไดหลายอยาง
2. เนื้อหาเรื่องราว (Message) ไดแก เนื้อหาของสารหรือเรื่องราวที่สงออกมา เชน ความรู
ความคิด ขาวสาร บทเพลง ขอเขียน ภาพ ฯลฯ เพื่อใหผูรับรับขอมูลเหลานี้
3. สื่อหรือชองทางในการนําสาร (Media or Channel) หมายถึง ตัวกลางที่ชวยถายทอด
แนวความคิด เหตุการณ เรื่อราวตาง ๆ ที่ผูสงตองการใหไปถึงผูรับ
4. ผูรับหรือกลุมเปาหมาย (Receiver or Target Audience) ไดแก ผูรับเนื้อหาเรื่องราว
จากแหลงหรือที่ผูสงสงมา ผูรับนี้อาจเปนบุคคล กลุมชน หรือสถาบันก็ได
5. ผล (Effect) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ผูสงสงเรื่องราวไปยังผูรับ ผลที่เกิดขึ้นคือ
การที่ผูรับอาจมีความเขาใจหรือไมรูเรื่อง ยอมรับหรือปฏิเสธ พอใจหรือโกรธ ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนผล
ของการสื่อสาร และจะเปนผลสืบเนื่องตอไปวาการสื่อสารนั้นจะสามารถบรรลุผลตามจุดมุงหมาย
หรือไม ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับทัศนคติของผูรับ สื่อที่ใช และสถานการณในการสื่อสารเปนสําคัญดวย
6. ปฏิกริยาสนองกลับ (Feedback) เปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากผลซึ่งผูรับสงกลับมายังผูสง
โดยผูรับอาจแสดงอาการใหเห็น เชน งวงนอน ปรบมือ ยิ้ม พยักหนา การพูดโตตอบ หรือการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อเปนขอมูลที่ทําใหผูสงทราบวา ผูรับมีความพอใจหรือมีความเขาใจใน
ความหมายที่สงไปหรือไมปฏิกริยาสนองกลับนี้คือขอมูลยอนกลับอันเกิดจากการตอบสนองของ
ผูรับที่สงกลับไปยังผูสงนั่นเอง
เมื่อพิจารณาถึงการเสนอและสนอง หรือการสงสาร (Sending) และการตอบกลับ
(Feedback) ในการสื่อสารชีวิตประจําวัน หรือการสื่อสารที่มีการวางแผนใหเกิดสัมฤทธิ์ในวงกวาง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จําแนกจุดมุงหมายหลักของการสื่อสารได 3 ประการ คือ
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1. การสื่อสารเพื่อมุงสารประโยชน คือ ประโยชนที่เปนแกนสาร เนนขอมูลขาวสารเปน
สําคัญ เชน การนําเสนอขาว สารคดี ความรูทั่วไป ความรูทางวิชาการ เปนตน การสื่อสารเพื่อ
จุ ด มุ ง หมายดั ง กล า วเรี ย กว า การสื่ อ สารเชิ ง สารั ต ถคดี หรื อ การสื่ อ สารเชิ ง สารสนเทศคดี
(Informative communication) สาร (Message) ซึ่งหมายถึง เนื้อหาสาระและรูปแบบของสาร
ประเภทนี้โดยรวม เรียกวา สารรัตถคดี/สารสนเทศคดี (Informative Media)
2. การสื่อสารเพื่อมุงนันทนประโยชน คือ ประโยชนที่เปนความเพลิดเพลิน บันเทิงใจ หรือ
สุนทรียประโยชน ซึ่งเปนอารมณความรูสึกในระดับสูงขึ้นไป คือ กอใหเกิดประโยชนในดานความ
เจริญใจ ความประณีตงดงาม จินตการ ตัวอยางของสื่อหรือสารประเภทนี้โดยรวมไดแก ดนตรี กวี
นิพนธ นิทาน นวนิยาย สื่อสารการละครแบบจารีตนิยมและในสื่อสมัยใหม ศิลปการแสดงซึ่ง
รวมถึงการเตนในรูปแบบตาง ๆ ดวย เปนตน การสื่อสารเพื่อจุดหมายดังกลาว เรียกวา การสื่อสาร
เชิงจินตคดี (Imaginative communication) สาร (Message) ประเภทนี้มีคุณลักษณะสําคัญ คือ
เลาเรื่อง สื่ออารมณ สรางความตื่นใจ เรียกรวม ๆ วา จินตคดี (Imaginative media)
3. การสื่อสารเพื่ออาณัติประโยชน คือ ประโยชนที่เปนขอไดเปรียบของผูสงสาร มุงเนนให
ผูรับสารอยูใตอิทธิพลของผูสงสาร หรือเพื่อประโยชนทางธุรกิจ เชน การโนมนาวชักจูงใจ การ
โฆษณาชวนเชื่อ การโฆษณาสินคา การประชาสัมพันธ การสื่อสารประเภทนี้เนนที่วิธีการเพื่อให
บรรลุเปาหมายที่วางไว อาจเรียกโดยรวมวา การสื่อสารเชิงกลยุทธ (Strategic communication)
สารประเภทนี้โดยรวมแลวอาจเรียกวา อาณัติคดี (Persuasive media) (ถิรนันท อนวัชศิริวงศ,
2547)
การเต น บั ล เล ต ถื อ เป น การสื่ อ สารประเภทหนึ่ ง เนื่ อ งจากการเต น บั ล เล ต เป น การ
เคลื่อนไหวที่มีการผูกทาและประดิษฐทาเตน พัฒนาไปจนเกิดความหมาย สามารถบอกเลา
เรื่องราว หรือสารที่ตองการจะสื่อ หรือสามารถแสดงอารมณ ลีลาอยางใดอยางหนึ่งได การแสดง
ความหมายดวยลีลาของการเตนจะแตกตางกันออกไป เชน คําสั่งใหหยุด เขามา ไปได หรือ
สันติภาพ ในแตละแหงกําหนดลีลาที่หลากหลายแตสามารถสื่อความหมายไดตามที่ตองการ
การสอนเตนบัลเลต เปนการสื่อสารระหวางครูผูสอนเตนกับนักเรียน ซึ่งเปนทั้งการสื่อสาร
ดวยวาจา หรือ วัจนภาษา และ การสื่อสารที่มิใชวาจา หรือ อวัจนภาษา โดยครูผูสอนถายทอด
ความรูใหแกนักเรียนโดยการพูด การสัมผัส การแสดงทาทาง ฯลฯ รูปแบบการสื่อสารเปน การ
สื่อสารแบบสองทาง คือ ครูผูสอนจะสื่อความหมายที่ตนตองการไปยังนักเรียน และนักเรียนก็
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สามารถโตตอบ ตอบสนองสารกลับมายังครูผูสอนได ซี่งเมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของการ
สื่อสารนั้น ในการเรียนการสอนบัลเลต จะมีองคประกอบของการสื่อสาร ดังตอไปนี้
1. ผูสงสาร คือ ครูผูสอนเตนบัลเลต
2. เนื้อหาความรู ที่สงใหแกผูเรียน ไดแก เนื้อหาของวิชาตามหลักสูตรที่กําหนดไวโดย จะ
แบงไวเปนระดับของการเรียนบัลเลต มีการเรียงลําดับความยากงายเพื่อความสะดวกในการเรียน
การสอน และการวัดระดับความรู
3. สื่อหรือชองทางที่ใชสงเนื้อหาความรูใหแกผูเรียน
4. ผูรับสาร ไดแก ผูเรียน ซึ่งมีระดับอายุ สติปญญา และความรูพื้นฐานที่แตกตางกันใน
แตละระดับชั้น จึงทําใหมีความสามารถในการถอดรหัสแตกตางกันไปดวย
5. ผลที่เกิดขึ้น หมายถึง ผลของการเรียนรูเพื่อแสดงวาผูเรียนสามารถเขาใจสารหรือ
ความรูที่รับมาหรือไม
6. ปฏิกริยาสนองกลับของผูเรียน หมายถึง การที่ผูเรียนตอบคําถามไดหรืออาจจะถาม
คําถามกลับไปยังผูสอน หรือการที่ผูเรียนแสดงอาการงวงนอน ยิ้ม หรือแสดงกริยาใด ๆ สงกลับไป
ยังผูสอน
เมื่อพิจารณาประเภทของการสื่อสารโดยจําแนกตามจุดมุงหมายหลักของการสื่อสาร
ตามที่ถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2543) ไดกลาวไว การเตนบัลเลต จัดเปนการสื่อสารเชิงจินตคดี
(Imaginative communication) ซึ่งมีวัตถุประสงคมุงนันทนประโยชน คือ วัตถุประสงคที่เนน
ประโยชนที่เปนความเพลิดเพลิน บันเทิงใจ หรือสุนทรียประโยชน ซึ่งเปนอารมณความรูสึกใน
ระดั บ สู ง ขึ้ น ไป คื อ ก อ ให เ กิ ด ประโยชน ใ นด า นความเจริ ญ ใจ ความประณี ต งดงาม จิ น ตการ
ตัวอยางของสื่อหรือสารประเภทนี้นอกจากการเตนบัลเลตแลว โดยรวมไดแก ดนตรี กวีนิพนธ
นิทาน นวนิยาย สื่อสารการละครแบบจารีตนิยมและในสื่อสมัยใหม ศิลปการแสดงซึ่งรวมถึงการ
เตนในรูปแบบตาง ๆ ดวย เปนตน การสื่อสารเพื่อจุดหมายดังกลาวเรียกวา การสื่อสารเชิงจินตคดี
(Imaginative communication) สาร (Message) ประเภทนี้มีคุณลักษณะสําคัญ คือ เลาเรื่อง สื่อ
อารมณ สรางความตื่นใจ เรียกรวม ๆ วา จินตคดี (Imaginative media)
2.1.1 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ (Persuasive Communication Theory)
ในการเรียนการสอนบัลเลตนั้น ครูผูสอนตองรูวิธีการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจนักเรียน ทั้งนี้ก็
เพื่ อ จู ง ใจให นั ก เรี ย นอยากเรี ย น มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะฝ ก ซ อ ม และมี ค วามอดทน ไม เ กิ ด
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ความรูสึกเบื่อ หรือ ไมพยายามเมื่อตองฝกทาที่ยาก เนื่องจากในการเรียน บางครั้งเมื่อนักเรียน
โดยเฉพาะ นั ก เรี ย นที่ เ ป น เด็ ก เล็ ก เมื่ อ รู สึ ก ว า ทํ า ไม ไ ด หรื อ ต อ งฝ ก หั ด ทํ า ท า ซ้ํ า ๆ ก็ จ ะเกิ ด
ความรูสึกไมอยากเรียน เกิดความรูสึกเบื่อขึ้นได ครูผูสอนจึงตองมีวิธีการสื่อสาร ที่สามารถโนม
นาวใจ ใหนักเรียน แสดง หรือประพฤติปฏิบัติในแบบที่ตองการได โดยอาจยึดจากทฤษฎีการโนม
นาว ดังจะกลาวตอไปนี้
แนวความคิดของการโนมนาวใจ
การสื่อสาร คือ กระบวนการที่บุคคลคนหนึ่งถายทอดสารไปยังอีกบุคคลหนึ่งและบุคคล
หลังมีปฏิกิริยาโตตอบ
การโนมนาวใจ คือ การสื่อสารที่จงใจที่จะมีอิทธิพลตอการเลือก คําวา “การสื่อสาร” แสดง
ว า มี ก ารใช สั ญ ลั ก ษณ แ ละมี ก ารปฏิ บั ติ ต อ กั น และคํ า ว า “จงใจ” แสดงว า การโน ม น า วใจมี
วัตถุประสงค สวนคําวา “มีอิทธิพล” แสดงถึงความมุงหมายที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และคําวา
“การเลือก” แสดงวา ผูรับมีสิทธิที่จะเลือกได (ปรมะ สตะเวทิน, 2529)
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจไววา เปนภาวะหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับ ความพยายามอยาง
แนวแนของคน ๆ หนึ่ง ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอื่นหรือ กลุมอื่น โดยผานการถายทอดสาร
บางอยาง และเปนความพยายามอันแนวแนที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด และการกระทํา โดยการ
ควบคุมแรงผลักดันของมนุษยไปสูเปาหมายที่กําหนดไวลวงหนา (Bettinghaus, 1968: 13)
จากแนวความคิดดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา สถานการณการโนมนาวใจเกี่ยวพัน
กับความพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือผูอื่น โดยมุงที่จะเปลี่ยนแปลง หรือมีอิทธิพลเหนือ 2 ดาน คือ
1.ทัศนคติ 2.พฤติกรรม ซึ่งจะแสดงใหเห็นภาพประกอบดังนี้

ผูโนมนาวใจ

หาวิธีการตาง ๆ
โนมนาวใจ เปลี่ยน
ทัศนคติ ความเชื่อ
หรือพฤติกรรม

ผูถูก
โนมนาวใจ

เกิดทัศนคติ ความ
เชื่อใหม ที่ผูโนม
นาวใจตองการ
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การโนมนาวใจมีลักษณะดังนี้ (อรววรรณ ปลันธนโอวาท, 2542)
1. ผูโนมนาวใจมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูถูกโนมนาวใจ
2. โดยปกติผูถูกโนมนาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหนึ่ง และผูโนมนาวใจจะพยายามชักจูง
ผูถูกโนมนาวใจใหยอกรับทางเลือกที่ตนเสนอ
3. สิ่งที่ผูถูกโนมนาวใจตองการ คือ การเปลี่ยนแปลง การสราง หรือการดํารงไวซึ่งความ
คิดเห็ น ทัศนคติ คานิย ม และความเชื่อของผู ถูกโนม นา วใจ ซึ่ง จะส งผลตอปจจัยอื่นอัน ไดแก
อารมณ พฤติกรรม เปนตน
ผลของการโนมนาวใจนั้นจะพิจารณาไดวามีตนตอมาจากการเปลี่ยนทัศนคติ และความ
เชื่ อ ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารเปลี่ ย นแปลงความรู แ ละความสํ า นัก การเปลี่ ย นแปลงความรู สึก และการ
เปลี่ยนแปลงการกระทํา (C. Hovland, I. Janis, and H. Kelly อางใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท,
2542) โดยสรุป ผลของการโนมนาวใจสังเกตได 3 ประการ
1. การเปลี่ยนแปลงในความรูและสํานึก (Cognitive Change)
2. การเปลี่ยนแปลงในอารมณความรูสึก (Affective Change)
3. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม (Behavior Change)
ความรูและสํานึก อารมณความรูสึก และพฤติกรรม ไมสามารถแยกออกจากกันและกัน
เปนแตละประเภทไดอยางชัดเจน เมื่อมีการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจเกิดขึ้น ผลจากการโนมนาวใจ
มักจะเกิดขึ้นรวมกัน โฮฟแลนดและเจนิสมีสมมติฐานวา การเปลี่ยนแปลงในความรูและสํานึก
ความรูสึก และพฤติกรรมหรือ การกระทําจะเกิดขึ้นไมไดโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
อยางไรก็ตาม การที่เรามีทัศนคติในทางบวก หรือทางลบตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไมไดเปนเครื่องประกัน
เสมอไปวาเราตองมีพฤติกรรมตามนั้นดวย มีตัวแปรอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของดวยเชนกัน
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโนมนาวใจขางตนนี้ จะเห็นไดวาการโนมนาวใจนั้น มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมของผูรับสารในฐานะผูถูกโนมนาวใจซึ่ง
สอดคลองกับเรื่องที่ผูวิจัยกําลังจะทําการศึกษาวิจัย ในดานการสื่อสารระหวางครูสอนบัลเลตกับ
นักเรียน เนื่องจาก การโนมนาวใจมีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการสื่อสารในการสอนที่มีผล
ตอความสนใจ ความกระตือรือรน ความอยากมาเรียนของนักเรียน
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หลักวาทศาสตรของ Aristotle
ครูผูสอนบัลเลต ใชการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อโนมนาวใจในการสอนบัลเลต โดยอาศัย
หลักวาทศาสตรของ Aristotle คือ Ethos Pathos และ Logos เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูสึกอยาก
เรียน มีความกระตือรือรน และตั้งใจเรียน โดยจะกลาวถึงหลักวาทศาสตรดังตอไปนี้
Aristotle ถือเปนตนแบบคูมือการพูด การสื่อสาร และกอใหเกิดแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ใน
หลักวาทศาสตร หรือหลักการสื่อสารมากมาย โดยหลักวาทศาสตรของ Aristotle ที่จะกลาวถึงนี้
คือสิ่งที่ผูสื่อสารตองคํานึงถึง ไดแก
1. Ethos คือ ความนาเชื่อถือของผูพูด ซึ่งสงผลตอคําพูด หรือสารที่ผูพูดตองการจะ
สื่อสารโนมนาวใจ
2. Pathos คือ การใสอารมณ ความรูสึกไปในสารที่ตองการจะสื่อสาร เพื่อใหผูฟงเกิด
อารมณคลอยตาม เกิดความรูสึกรวมกับผูสงสารหรือผูพูด
3. Logos คือ หลักการใชและแสดงเหตุผล เพื่อใหสารเกิดความนาเชื่อถือ มีน้ําหนัก
ถูกตอง เหมาะสม (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2542)
ทั้ง 3 สวน ทําใหเกิดการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ซึ่งการเสนอเนื้อหาสารจะเนนไปใน
สวนไหน ก็ขึ้นอยูกับตัวของผูสงสาร วาจะเนนในวิธีการใด ในบริบทการสื่อสารระหวางบุคคล ผูสง
สารถือเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการสื่อสารครั้งหนึ่ง ๆ แตจะเนนวิธีการนําเสนออยางไรนั้น ก็ขึ้นอยู
กับตัวผูสงสาร
2.1.2 ทฤษฎีการบริหารจัดการทางความหมายรวมกัน (The Coordinated Management of
Meaning - CMM)
ทฤษฎีการบริหารจัดการทางความหมายรวมกัน (The Coordinated Management of
Meaning) เปนทฤษฎีที่เสนอโดย เวอรนอน โครเนน (Vernon Cronen) บารเนต เพิรส (Barnett
Pearce) และ ลินดา แฮริส (Linda Harris) ซึ่งกลาวไววา แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย
5 ประการที่ทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้น ไดแก
1. มนุษยจะสรางระบบทางความหมายขึ้นมา แมวาสิ่งนั้นจะยังไมเคยมีอยูก็ตาม
2. มนุษยจัดระบบทางความหมายตามลําดับความสําคัญ
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3. มนุษยจัดระบบทางความหมายตามลําดับเวลา
4. ระบบทางความหมายของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันในระดับหนึ่ง
5. พฤติกรรมของแตละบุคคลไมสามารถตีความได ยกเวนแตวา อยูในบริบทของระบบที่มี
ขนาดใหญขึ้น
ทฤษฎีการบริหารจัดการทางความหมายรวมกันนี้ เปนทฤษฎีที่วิเคราะหวา ในบทสนทนา
มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นบางซึ่งเปนผลมาจากกฏการสื่อสารของแตละบุคคล อีกทั้งยังวิเคราะหวา เมื่อกฏ
การสื่อสารที่แตกตางกันของแตละบุคคลจําเปนที่จะตองใชในการสื่อสาร จะเกิดผลอยางไร
ทฤษฎีนี้มี 3 สวนพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก
1. บริบทของการสื่อสาร
2. กฏสําหรับการตีความหมายของคําและการกระทําของผูสงสาร (กฏที่ใชในการนิยาม –
Definition rules)
3. กฏสําหรับการตัดสินใจแสดงปฏิกิรยิ าตอบกลับตอพฤติกรรมการสื่อสารของผูอื่น (กฏ
ที่วาดวยการแสดงพฤติกรรม-Behavior rules)
ทฤษฎี นี้ ม องการสื่ อ สารว า เป น เรื่ อ งของพฤติ ก รรมที่ คู สื่ อ สารต อ งเข า ใจร ว มกั น
(Coordinating actions) เพื่อที่วา พฤติกรรมใดก็ตามที่เกิดขึ้นในการปฏิสัมพันธนั้นจะสามารถ
เปนที่เขาใจไดทั้ง 2 ฝาย เนื่องจากพฤติกรรมการสื่อสารของแตละคนนั้น อาจจะอยูภายใตกฏการ
สื่อสารที่ตางกัน และมีการตีความที่แตกตางกัน ดังนั้น คูสื่อสารจําเปนที่จะตองพยายามปรับความ
เขาใจเพื่อใหเกิดผลจากการสื่อสารอันเปนที่ยอมรับทั้ง 2 ฝาย (Infante, 2007)
ทฤษฎีการบริหารจัดการทางความหมายรวมกันนั้น (The Coordinated Management of
Meaning) เนนย้ําวาคนเราใชกฎของการสื่อสารเพื่อประสานความหมายในการติดตอสัมพันธกับ
คนอื่น คือมีการมองวาการสื่อสารของมนุษยนั้นถูกชักนําดวยกฎของการริเริ่ม และก็กฎของการ
ตามซึ่งหมายถึงการที่สังคมนั้นมีระบบการจัดการกับความหมายในลักษณะของการเรียนรูผ า นการ
ปฏิสัมพันธกับคนอื่น
อยางไรก็ตาม ความหมายของสารนั้นก็มีลําดับชั้นของความหมายอยู ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู
กับประสบการณของการแปลความ ขึ้นกับบริบท ความคุนเคยกันของผูสื่อสาร กาลเทศะ
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กรรมวาทะ หรือการที่บุคคลมีความคิดเกี่ยวกับตนเอง และคนอื่น ตลอดจนรวมไปถึงเรื่องของแบบ
แผน วัฒนธรรม (B. Pearce, 1994)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสุนทรียะ สื่อจินตคดี สื่อสารการแสดง
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การเต น บั ล เล ต ที่ จั ด เป น การสื่ อ สารเชิ ง จิ น ตคดี (Imaginative
communication) ซึ่งเปนใชในความหมายที่เนนถึงกระบวนการการสื่อสาร มีความหมายกวาง ๆ
เทียบเทากับคําวา การสื่อสารเชิงสุนทรียะ (Aesthetic communication) คือ การสื่อสารที่
มุงเนนนันทนประโยชน หรือดานความเพลิดเพลินเจริญใจทั้งปวง
เพื่อความกระจางในเรื่องการสื่อสารเชิงจินตคดี หรือเชิงสุนทรียะ จะขอใหนิยามตามที่
ถิรนันท อนวัชศิริวงศ และคณะ (2543) ไดกลาวไว ดังนี้
จินตคดี หมายถึง สารที่มุงใหผลในดานอารมณความรูสึกเปนสําคัญ ไดแก งานประเภท
ศิลปะและบันเทิงคดีตาง ๆ ในระดับพื้นฐานที่สุดของงานประเภทนี้คือ ใหความบันเทิง (Entertain)
อันไดแก ความสนุก ความเพลิดเพลิน ในระดับที่สูงขึ้นคือใหสติปญญา (Intellectual) อันไดแก
ความคิด ความเขาใจที่มีคุณคา และในระดับที่สูงสุด คือ การหลอเลี้ยงจิตวิญญาณของมนุษย ทํา
ใหเกิดความประจักษแจงในตน ในโลกและชีวิต ซึ่งกลาวไดวา ในเชิงอุดมคติแลว จินตคดีมีหนาที่
ในการพัฒนาคุณภาพทางจิตใจของผูคนในสังคม และในทางตรงกันขาม จินตคดีก็คือสารที่มอม
เมาผูคนใหหลีกหนีจากความเปนจริงของโลกและชีวิต
การสื่อสารเชิงจินตคดี ก็คือการสื่อสารที่มุงใหผลในดานอารมณหรือความรูสึก ในรูปแบบ
ก. กลุมที่มีโครงสรางเชิงละครหรือจินตคดีเรื่องเลา เปนจินตคดีที่มีองคประกอบของเรื่อง
เลา (Narrative) ไดแก ประกอบไปดวย แกนเรื่อง (theme) โครงเรื่อง (plot) ตัวละคร (character)
ปฏิสัมพันธของตัวละครหรือบทสนทนา (interaction/dialogue) สถานที่เกิดเหตุการณ หรือฉาก
(setting) มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view) และทวงทํานองในการเสนอ (Style and tone)
ตัวอยางของจินตคดีในกลุมนี้ไดแก วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร นิทาน
ในรูปแบบตาง ๆ ละครวิทยุ ละครโทรทัศน ภาพยนตร
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จินตคดีประเภทนี้จะเสนอ 1. การเลาเรื่อง (Narrative) 2. การสื่ออารมณ (Emotion) และ
3. สรางความตื่นตาตื่นใจดวยวิธีตาง ๆ (Spectacle) เพื่อ 4. เสนอหรือกระตุนความคิดบาง
ประการ (Intellectual) ทั้ง 4 ประการนี้ถือไดวาเปนพันธกิจของจินตคดีประเภทนี้
ข. กลุมที่มีโครงสรางเชิงละครเพียงบางประการ เปนจินตคดีที่มุงเนนผลทางดานอารมณ
ความรูสึกเปนสําคัญ หรือมุงหมายเสนอความคิดบางประการดวยกลศิลป แตไมเนนการเลาเรื่อง
จึงมีองคประกอบเชิงละครเพียงบางประการเทานั้น
จินตคดีประเภทนี้ไดแก กวีนิพนธ เพลง สื่อวัฒนธรรม การแสดงพื้นบาน การแสดงตลก
เปนตน
สําหรับการเตนบัลเลตนั้น จัดเปนสื่อสารเชิงจินตคดีไดทั้ง 2 ประเภท คือ จะสื่อสารโดย
ผานการเลาเรื่อง มีองคประกอบของเรื่องเลา ดังเชน การเตนบัลเลตแบบที่มีเรื่องราว เรียกวา
Repetore ซึ่งจะเตนในหมูนักเตนอาชีพ (Professional dancer) ที่อยูในคณะระบํา (Ballet
company) เชน เรื่อง Swan Lake, Sleeping Beauty, Cinderella, The Nutcracker, Coppelia,
La Sylphide ฯลฯ หรือ ในการเรียนการสอนเตนบัลเลต ก็จะมีสวนของการเรียนระบําซึ่งจะมี
เรื่องราวที่ผูเตนจะตองเขาใจ เพื่อที่จะสามารถเลาเรื่องราวโดยผานการแสดงทาทาง สีหนา และ
อารมณ ความรูสึก ในอีก กรณี ห นึ่ง การเตน บัลเลตอาจสื่อสารโดยมุงเนน ผลทางด านอารมณ
ความรูสึก หรือมุงเสนอความคิดบางประการดวยกลศิลป แตไมเนนการเลาเรื่อง ดังเชน การเตน
บั ลเล ตเ ป น เพลง ๆ ที่ไมอิง กั บเนื้ อเรื่ อง แตมีจุ ดมุ ง หมายที่ตอ งการจะแสดงความยากของท า
เทคนิคตาง ๆ ที่ตองมีในการทําทานั้น ๆ หรือ แสดงความสามารถของผูเตนในทาเทคนิคตาง ๆ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับบัลเลต
ประวัติของบัลเลต
บัลเลต เปนศิลปะการเตนรําประเภทหนึ่งที่แสดงออกถึงเรื่องราวและความรูสึก โดยใช
รางกายในการสื่อความหมายและถายทอดความรูสึกใหกับผูชม การเตนบัลเลต มีแบบฉบับที่
แนนอนตายตัว ประกอบดวยกฎเกณฑตางๆ สําหรับการจัดสรีระเพื่อความสมดุล และการ
เคลื่อนไหวภายใตสภาวะบังคับ “The Dance d’ Ecole” คือการนําเอาการเคลื่อนที่ การจัดสรีระ
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และทาเตน มาประกอบกันเปนแมบทของ Dance วางรากฐานกันมานานถึง 500 กวาป โดยนัก
เตน (Dancer) ผูออกแบบทาเตน (Choreographer) และครูฝก (Ballet Master) เชนเดียวกับ
แมบททางการละคร (นราพงษ จรัสศรี, 2540)
บัลเลตเริ่มเกิดขึ้นในประเทศอิตาลี เมื่อประมาณ 500 กวาปมาแลว บัลเลตในยุคเริ่มแรก
เปนการแสดงเฉพาะในราชสํานัก โดยมีจุดประสงคเพื่อเยินยอพระเกียรติของกษัตริย เพื่อเปนการ
ตอนรับราชอาคันตุกะที่สําคัญ อีกทั้งยังเปนการแสดงออกถึงความรุงเรืองและมีอํานาจของกษัตริย
ในแตละยุคสมัย ลักษณะของการแสดงบัลเลตนั้น เปนการนําเอาศิลปะจากหลากหลายประเภท
เขามาประกอบกัน ไดแก การเตนรํา ดนตรี การขับรอง กวีนิพนธ เครื่องแตงกาย เครื่องประกอบ
ฉาก เปนตน โดยนักแสดงในสมัยกอนจะเปนกลุมคนชั้นสูงในสังคม เชน กษัตริย เจานาย หรือขุน
นางในราชสํานักเทานั้น ยังไมมีนักแสดงอาชีพ ตอมาในปคริสตศักราช 1494 พระเจาชารลที่ 8
แหงประเทศฝรั่งเศสไดรุกรานประเทศอิตาลี และพระองคทรงหลงใหลในระบําบัลเลต (Balli) จึงได
ลอกเลียนแบบและพัฒนาเปนบัลเลตในราชสํานักฝรั่งเศส บัลเลตจึงไดพัฒนาและเจริญรุงเรืองขึ้น
ตามลําดับ และยุคที่รุงเรืองที่สุดคือ ในสมัยพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส
การแสดงบัลเลตในยุคแรก ๆ ถือเปนเครื่องมือทางศิลปะอันหนึ่งที่สื่อถึงอํานาจ และความ
ร่ํารวยของตระกูลใหญที่อยูในประเทศอิตาลี พัฒนาการของการแสดงบัลเลตเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมี
การกอตั้งโรงเรียนสอนเตนรําขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อปคริสตศักราช 1661 ในชื่อ รอยัล อะคาเดมี เดอ
ลาดองส (Royal Academie de la Danse) ซึ่งกอตั้งโดย พระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝรั่งเศส
ทําใหวงการศิลปะการเตนบัลเลตเกิดนักเตนบัลเลตอาชีพขึ้นเปนครั้งแรก เพื่อตอบสนองความ
บัน เทิ ง ใหแ ก ช นชั้ น สู ง ในสั ง คมฝรั่ง เศส และมี ก ารสร า งสรรค ผ ลงานการแสดงบัล เล ตม ากขึ้ น
ตามลําดับ
ตอมา บัลเลต เริ่มมีการเผยแพรไปสูประชาชน และก็ไดเผยแพรไปยังประเทศตาง ๆ เชน
รัสเซีย อังกฤษ ซึ่งบัลเลตในแตละประเทศก็มีเอกลักษณที่แตกตางกัน การสอนบัลเลตในแตละ
ประเทศจะมีหลักสูตรของตนเอง เชน ประเทศอังกฤษมีหลักสูตร R.A.D หรือ Royal Academy of
Dance ในประเทศรัสเซียมีหลักสูตร Lagat เปนตน
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สําหรับประเทศไทย ผูที่นําบัลเลตเขามาคนแรกนั้นเปนที่ทราบแตชัด แตเทาที่ทราบคือ
คุณหญิงเจเนเวียฟ เลลปนยอล เดมอน ซึ่งเปนชาวฝรั่งเศส เปนผูที่ทําใหคนไทยรูจักศิลปะบน
ปลายเทามากขึ้น การสอนบัลเลตในประเทศไทยนั้นยึดตามหลักสูตร R.A.D ของอังกฤษเปนหลัก
การเรียนการสอนบัลเลต
ในการเรียนการสอนเตนบัลเลต สวนประกอบที่จําเปน คือ ครูผูสอน นักเรียน สตูดิโอหรือ
หองเรียน ดนตรีสําหรับบัลเลต คําศัพทเทคนิค
ครูผูสอน
ในการสอนเตนบัลเลต สวนที่สําคัญที่สุดคือ ครูผูสอนที่มีประสิทธิภาพ ครูตองมีความรูใน
ดานเทคนิค และความเขาใจรางกายของมนุษย ครูที่ดีนอกจากจะสามารถถายทอดความรูให
นักเรียนเขาใจ และปฏิบัติตามได ยังจะตองสามารถสรางสิ่งที่ตื่นเตนและสนุกสนานใหกับผูเรียน
ไดอีกดวย แบบแผนงานการสอนและวิธีการสอนหลายแบบแตกตางกันออกไป ครูผูสอนคนหนึ่ง
อาจจะสาธิตการเตนทาทุกทา อีกคนอาจจะนั่งตลอดทั้งชั่วโมงเรียน อยางไรก็ตาม เสียงของผูสอน
จะตองดังและอาจจะประกอบดวยการตบมือหรือเสียงไมเทาที่ใหจังหวะ ครูควรมีการใชวิธีการ
สอนในหลาย ๆ รูปแบบและคนหาหนทางที่จะสื่อสารกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การแกไขขอผิดพลาดและการติชม เปนสวนประกอบการสอนขั้นพื้นฐานและผูสอนที่ดี
จะตองรูวาจะทําเมื่อไรและอยางไร เพื่อที่จะใหนักเรียนไดรับความรูและก็ไมรูสึกไมดีกับการติชม
ของครู โดยปกติจะมีการแกไขทาใหถูกตอง 2 ชนิด คือ ชนิดที่ใหกับทุก ๆ คนในชั้นเรียนทั้งหมด
กับชนิดที่ใหกับบางคนโดยเฉพาะ เมื่อมีการแกไขเฉพาะบุคคลบางคน การชี้ขอบกพรองนั้นจะตอง
ไม ทํา ใหรู สึ ก ว า ได รับ การดู ถู ก ให รู สึก อาย อั น จะทํา ไดโ ดยที่ ครู จ ะต องมีค วามปรารถนาดี ต อ
นักเรียนอยางแทจริง และมีวิธีการสื่อสารที่ถูกตอง ครูผูสอนที่ดีจะมีความตองการใหนักเรียนมี
ความกาวหนาอยางจริงใจ และตระหนักวาการชี้ขอผิดพลาดจะเปนการชวยเหลือใหนักเรียนได
แกไขสิ่งที่ผิดและทําใหการเตนของพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป ไมใชตองการจะติใหนักเรียนเกิดความอาย
และเมื่อมีความปรารถนาดีอยางจริงใจแลว ก็ตองรูวิธีการสื่อสารที่ถูกตอง เพื่อที่จะชี้ขอผิดพลาด
ใหนักเรียนไดรูวิธีแกไขขอผิดพลาด เขาใจและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง (จริยาวลี ดีภัก, 2531)
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นักเรียน
กอนที่ครูผูสอนจะรับเด็กเขาเรียน ครูจะตองพิจารณาดวยวา รางกายของเด็กมีความ
พรอมที่จะเรียนหรือไม เนื่องจากเด็กบางคนมีปญหาทางดานสุขภาพรางกาย เชน โรคประจําตัว
กระดู ก ที่ ผิด ปกติ เป น ตน ครู ผู ส อนจะต องพิ จ ารณา ถึ ง สภาพรา งกายของเด็ ก ก อ นแลว จึง รั บ
นักเรียนเขาเรียน
เมื่อรับเขาเปนนักเรียนบัลเลตแลว นักเรียนบัลเลตจะตองมีการแตงกายที่เหมาะสม ชุดที่
ใสจะเปน ถุงนอง (Tights) และชุดที่มีลักษณะคลายชุดวายน้ําที่เรียกวา leotard รองเทาเปน
รองเทาสําหรับการเตนบัลเลตโดยเฉพาะ รองเทาควรจะมีความพอดีเทา ไมหลวมหรือคับจนเกินไป
รองเทาที่เหมาะสมจะชวยใหนักเรียนมีฐานที่ดีจากการปฏิบัติ และไมเกิดอันตรายจากการเตน
สําหรับการทําผม ตองทําผมรวบจะเก็บเปน ผมมวย จะไมทําใหผมไมตกลงมาหรือแหยตาเวลา
เตน ไมทําใหรูสึกรําคาญ และสะดวกในการทาหมุน หรือทากระโดดที่ตองใชความวองไว (Wendy,
1980)
การแตงกายของนักเรียน ถือเปนสิ่ง ที่สําคัญสิ่งหนึ่ง เปนสิ่งที่ ชวยเสริมการเตน ทําให
สะดวกในการเตน ทําใหดูเรียบรอย สงางาม อีกทั้งยังทําใหครูผูสอนสามารถเห็นรางกายของผูเตน
ไดอยางละเอียด เพื่อที่จะสามารถแกไขขอผิดพลาดไดอยางถูกตอง
สตูดิโอ
สตูดิโอ หรือหองเรียนบัลเลต ควรเปนหองที่มีลักษณะเปนหองสี่เหลี่ยมผืนผา และมีขนาด
ประมาณเวที ๆ หนึ่ง พื้นหองควรเปนพื้นไม ซึ่งมีลักษณะยกพื้น คือมี ไมรอดรองหรือหนุนรับไม
กระดานที่ปูอยูขางบนอีกทีหนึ่ง พื้นหองในลักษณะนี้เหมาะกับการเตน จะชวยลดความเหนื่อย
ออนและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการเตนบนพื้นคอนกรีต เพราะจะมีความยืดหยุน ชวย
พยุงน้ําหนัก ไมทําใหหัวเขาและขอเทากระแทกกับพื้นแข็ง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการบาดเจ็บได
ในสตูดิโอบัลเลตทุกแหงจะตองมีบาร (barre) เนื่องจากการเรียนบัลเลตจะเริ่มตนที่บาร
เปนการอุนเครื่อง (warm up) รางกายกอนที่จะมาเตนตรงกลางหอง บาร มีลักษณะเปนราวซึ่งเปน
ท อ ตรงทํ า ด ว ยไม ห รื อ ท อ โลหะ มั ก จะติ ด ผนั ง หรื อ ตั้ ง ติ ด จากพื้ น บางแห ง จะมี บ าร ที่ ส ามารถ
เคลื่อนยายได แตไมวาจะเปนแบบใด ควรตองมีความแข็งแรงทนทานเพื่อความปลอดภัยของ
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ผูเรียน บารจะสูงจากพื้นประมาณ 3 ฟุต 6 นิ้ว แตก็สามารถปรับเพื่อใหเหมาะสมกับคนที่เตี้ยหรือ
สูงมาก ๆ ได (Wendy, 1980)
นอกจากบารแลว ในสตูดิโอยังตองมี กระจก เพื่อใหนักเรียนสามารถตรวจดูทา หรือการ
เคลื่อนไหวที่ถูกตองได กระจก มักจะเปนกระจกขนาดบานใหญเต็มฝาผนัง และติดตั้งไวดานหนา
ของหอง
สตูดิโอ จะตองมีการระบายอากาศที่ดี มีความอบอุนเพียงพอ ไมเย็นจนเกิดไปจนทําให
รูสึกหนาวและรางกายไมพรอมที่จะเตน บรรยากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสม จะทําใหผูเรียนมี
จิตใจที่ปลอดโปรง แจมใส พรอมที่จะเรียนและรับความรูจากอาจารยไดอยางเต็มที่
ดนตรีสําหรับการเตนบัลเลต
ตามปกติในหองบัลเลต จะตองมีเปยโน เพื่อเอาไวเลนเปนดนตรีสําหรับการเตน แตถา
โรงเรียนไมมีเนื้อที่ ก็จะใชเทปเปดเปนดนตรีได
ความรูทางดนตรีก็มีประโยชนสําหรับการเรียนบัลเลต ครูจะตองมีความรูทางดานจังหวะ
ดนตรีพื้นฐานอยูบาง และตองอธิบายใหนักเรียนไดทราบ เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเตนใหเขากับ
จังหวะเพลง และรูถึงอารมณของเพลงที่ควรจะแสดงออกมาทางการเตนได
คําศัพทเทคนิค
เนื่องจากบัลเลตไดรับการอุปถัมถเปนครั้งแรกในสถาบันกษัตริยของประเทศฝรั่งเศสเปน
ครั้งแรก ภาษาฝรั่งเศสจึงกลายเปนชื่อทาทางตาง ๆ ทาของรางกาย และทิศทางการเคลื่อนไหว
ของบัลเลตไป ชื่อตาง ๆ นี้จะใชเหมือน ๆ กันในหองเรียนบัลเลตทั่วโลก อาจมีความแตกตางบาง
เล็กนอยตามการออกเสียงของแตละชาติ ครูผูสอนจะตองบอกชื่อทาตาง ๆ ใหนักเรียนไดรู และให
นักเรียนลองออกเสียงตามใหถูกตอง เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงชื่อที่เปนสากล และสามารถเขาใจ
ไดวาคือทาอะไร เมื่อไปเรียนที่อื่น ๆ เชน Pirouette คือการหมุนตัวโดยทรงตัวอยูบนขาขางเดียว
Port de bras คือการใชแขน ซึ่งจะตองมีการใชศีรษะและสายตาควบคูกันไปดวยอยางสัมพันธกัน
เปนตน
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คําศัพททั่วไปเกี่ยวกับบัลเลต
Group Mime

การแสดงทาทางเพื่อเลาเรื่อง โดยครูผูสอนจะเปน
ผูออกแบบทาใหเขากับเรื่องราวที่ตองการจะสื่อใหคนดู
เห็น และแสดงออกมาเปนทาทางการเตน โดยจะตองมี
การแสดงออกทางสีหนา อารมณ และความรูสึกดวย

Free Enchainment

ชุดของทาเตนที่ไมไดอยูในหลักสูตร Royal Academy of
Dance ที่ครูผูสอนหรือผูคุมสอบคิด เพื่อใหนักเรียนเตน
โดยนําทาหรือเทคนิคบัลเลตที่นักเรียนเคยเรียนมาเชื่อม
กันเปนชุดของทาเตน

Variation

ชุดของทาเตนที่นํามาจากเรื่องราวตาง ๆ ในการแสดง
บัลเลต เชน เรื่อง Swan Lake, Sleeping Beauty หรือ
The Nutcracker เปนตน

Free Class

ชั้นเรียนบัลเลตท ี่ครูจะเปนผูคิดทาตาง ๆ ทั้งหมดให
นักเรียนทํา ไมไดทําทาตามหลักสูตร นักเรียนจะไดฝก
การทําทาที่นอกเหนือจากหลักสูตรและไดฝกการคิดทา
อยางรวดเร็ว โดยที่ครูบอกทาพรอมกับจังหวะ แลวเปด
เพลงใหนักเรียนเตนเลย

Stretching

การยืดหยุนรางกาย เพื่อความออนตัวในการเตนบัลเลต
โดยทาที่นํามาปฏิบัตินั้นบางทามาจากยิมนาสติก

Turn out

การทํ า ท า ต า ง ๆ โดยหมุ น ขาออกจากด า นในของขา
การหมุนนี้จะมาจากการหมุนจากกระดูกสะโพก ตนขา
มาจนถึงปลายเทา

Transfer of weight

การเปลี่ยนน้ําหนักจากการวางน้ําหนักบนขาขางหนึง่ ไป
ยังขาอีกขางหนึ่ง หรือไปยังขาทั้ง 2 ขาง
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Supporting leg

ขาที่ยืนรับน้ําหนัก เมื่อทําทาตาง ๆ จะเปนขาที่ผูเตน
วางน้ําหนักไว

Working leg

ขาที่เคลื่อนไหวอยู ไมวาจะเปน การเหยียดขาออกเพื่อชี้
เทา การเตะขาขึ้น และการยกขาขึ้น

เทา First Position

การยืนเทาทาที่ 1 โดยยืนสนเทาชิดกัน และเปดปลาย
เทาทั้ง 2 ขางออก

เทา Second Position

การยืนเทาทาที่ 2 โดยยืนสนเทาแยกกัน ความหาง
ประมาณชวงไหล และเปดปลายเทาทั้ง 2 ขางออก

ทา Plie

การยอขา 2 ขางเทา ๆ กัน พรอมทั้งเปดเขาและปลาย
เทาออก จะตองมีการใช turn out ดวย

ทา Battement Tendus

การชี้เทาขางใดขางหนึ่ง โดยขาเหยียดตรง น้ําหนักจะ
วางอยูบนขาที่ยืนรับน้ําหนัก ไมเอาน้ําหนักไวที่ขาที่ชี้
ออกไป มีการชี้เทาทั้งขางหนาลําตัว ขางลําตัว และขาง
หลังลําตัว
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ขั้นตอนในการเรียนบัลเลต
การเรียนบัลเลตในชั้นเรียน จะแบงการเตนออกเปน 3 ชวง ดังนี้
1. การเตนบัลเลตที่บาร (Barre work) การเรียนบัลเลตจะเริ่มจากการฝกหัดทาตาง ๆ ที่
บาร การฝกหัดที่บาร จะชวยใหเทาทั้ง 2 ขางและหลังแข็งแรง ตลอดจนความสามารถในการทรง
ตัวและการบังคับตัว ลักษณะการเปดตั้งแตตนขาไปจนถึงปลายเทา (Turn out) อยางมั่นคง
รวมทั้ง ความรวดเร็วคลองแคลวในการใชเทา และขาทั้ง 2 ขางที่ดูเบาและอีกหลาย ๆ ประการที่จะ
นําไปสูการทําเทคนิคตาง ๆ ในการเตนกลางหอง
2. การเตนกลางหอง (Center work) เมื่อปฏิบัติทาที่บาร (Barre) เสร็จสิ้นแลว ตอจากนั้น
ก็เปนการฝกฝนเทคนิคบัลเลตกลางหอง ดวยการเคลื่อนไหวขาและเทาทั้งสองจะเริ่มมีการใชศรีษะ
และลีลาแขน (ทา ports de bras) และการใชหัวไหล (ทา Epalements) ซึ่งทําใหเกิดความงดงาม
ดูสงางาม แมวาจะเปนแบบฝกหัดบัลเลตที่งายที่สุด ในการเตนกลางหองก็จะใชพื้นฐานที่ฝกหัดที่
บารมาสรางทาตาง ๆ กลางหองที่เปนแบบแผน ใชรางกายทั้งหมดประสานกลมกลืนในเนื้อที่วาง
เปลาอยางสอดคลองกัน
ในชวงของการเตนกลางหองนี้ จะสามารถแบงเปนการเตนออกเปนหมวด ๆ ไดอีก ไดแก
1. หมวดการฝกหัดทากลางหอง หรือที่เรียกวา Center Practice ในสวนนี้จะเปนทาที่มี
เหมือนชวงการเตนที่บาร (Barre work) แตจะนําทาเหลานั้นมาเตนที่กลางหอง ซึ่งตองใชการทรง
ตัว และการใชกลามเนื้อตาง ๆ ของรางกายมากกวาเดิม และเปนการอุนเครื่องรางกาย (Warm
up) เพื่อใหพรอมที่จะทําทาที่ใหญและใชกําลังมากขึ้นตอไป
2. หมวดการหมุนตัว หรือที่เรียกวา Pirouettes เปนทาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการหมุนตัว โดย
จะเปนการหมุนตัวที่เสร็จสิ้นสมบูรณหรือจบใน 1, 2 หรือ 3 รอบ จะทรงตัวอยูบนปุมโคนหัวแมเทา
3. หมวดการยกขาในเพลงชา หรือที่เรียกวา Adage ทาจะมีลักษณะเปนชุดของการ
เคลื่อนไหวที่รวมเขากับทาที่ใชแขน (ทา Port de bras) และการยกขาในแบบตาง ๆ การเตนเปน
ทาที่มีความประสานกลมกลืนกันระหวางมือ ขา และศรีษะ การเคลื่อนไหวตอเนื่องกันอยางชา ๆ
มองดูสบาย ๆ แตทาเหลานี้ก็เปนการทดสอบที่เขมงวด เกี่ยวกับการทรงตัว การบังคับตัว และ
ความแข็งแรงของผูเตนดวย
4. หมวดการกระโดด หรือที่เรียกวา Allegro ในหมวดนี้จะประกอบดวยทากระโดดตาง ๆ
ที่ตอเนื่อง เปนทาที่แสดงความกระฉับกระเฉง รวดเร็ว วองไวของผูเตน และยังแสดงถึง ความ
แข็งแรงของกําลังขาที่จะตองใชสงตัวขึ้นไปในอากาศ
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5. หมวดการเตนระบํา หรือที่เรียกวา Dance ในหมวดนี้ จะเปนการเตนระบํา หรือ ชุดของ
การเตน รวมเอาทาตาง ๆ ที่ทํามาทั้งหมดเขาดวยกันอยางเนื่อง มีการใสอารมณ ความรูสึก ซึ่งก็
ขึ้นอยูกับเนื้อหา หรือบทเพลงของระบํานั้น ๆ
การฝกทายิมนาสติกเพื่อชวยในการเตนบัลเลต
การเรียนบัลเลตผูเรียนจําเปนตองมีความพรอมทางดานรางกายเปนอยางดี เพราะการ
เรี ย นบั ล เล ตตลอดไปจนถึ ง การแสดง เปน การเคลื่อ นไหวที่สัม พัน ธ กั น ของร า งกายและจิต ใจ
ประสาทสัมผัสในการสั่งงานตองแมนยํา และกลามเนื้อก็ตองตอบสนองการสั่งงานนั้น การที่นัก
เตนจะมีลักษณะแบบนั้น จําเปนตองมีกลามเนื้อที่แข็งแรง มีความยืดหยุน และมีการทํางานของ
กลามเนื้อที่มีสมรรถภาพดี การฝกทายิมนาสติก จะชวยในเรื่องดังกลาวไดเปนอยางมาก ครูผูสอน
บางทานมักจะใหมีการฝกทายิมนาสติกในระหวางการเรียนการสอน นอกจากนั้น อาจารยผูสอน
บางสถาบันไดจัดใหมีการสอนยิมนาสติกขึ้นในสถาบันของตน โดยเปนไปเพื่อเสริมสรางความ
แข็งแรงและสมรรถภาพในการบังคับใชกลามเนื้อไดอยางดีเยี่ยม ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนในสถาบัน
ของตน
ประโยชนของการเลนยิมนาสติกในการเรียนบัลเลต
ยิมนาสติกเปนกิจกรรมการออกกําลังกายที่เสริสรางสมรรถภาพดานตาง ๆ ซึ่งจะสงเสริม
ในการเรียนบัลเลตดังตอไปนี้
1. ดานรางกาย ทําใหรางกายแข็งแรง โดยเฉพาะแขน จะทําใหมีความแข็งแรงเปนพิเศษ
เพราะมีการออกแรงในทาที่เปนการผลักดัน ความแข็งแรงของขาจะเปนประโยชนมากในการเตน
ในทาที่ตองมีการกระโดด และสปริงขอเทาชวยสงเสริมความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกาย
และเปลี่ยนทิศทางไดอยางคลองตัวและรวดเร็ว ระบบประสาทและกลามเนื้อทํางานประสาน
สัมพันธกัน สามารถบังคับอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายใหทํางานไดความความตองการ มีความ
ออนตัว สามารถผอนแรงจากการกระแทก และลดอันตรายจากการหกลม นอกจากนั้นแลวยังทํา
ใหรางกายมีความสงางาม ทรวดทรงดี
2. ดานจิตใจ ทําใหเกิดความสนุกสนาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสมาธิดี กลาตัดสินใจ
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี
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การฝก ยิมนาสติก ขั้น พื้น ฐานจะมีสวนชวยไดมากและคอนขางสํ าคัญสําหรับการเต น
บัลเลต ในเรื่องของ ความออนตัว การทรงตัว และความฟตของรางกาย ความแข็งแรงชวงหลังและ
ขา
การใชยิมนาสติกเปนพื้นฐานทางบัลเลตในชวงอุนเครื่อง เพื่อเสริมสรางการเหยียดหรือ
การเคลื่อนไหวใหกับผูเรียน จะมีประโยชนมาก โดยที่เมื่อไดฝกหัดประจําแลว ก็จะทําใหผูเรียน
สามารถเคลื่อนไหวไดอยางอัตโนมัติ มีความยืดหยุนของรางกาย สามารถทําทาตาง ๆ ไดอยาง
งายขึ้นและสวยงามยิ่งขึ้น
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ในการสอนบัลเลต การรูจักและเขาใจเด็กเปนสิ่งจําเปน เพื่อชวยใหเด็กมีการเรียนรูที่ดีขึ้น
เด็กแตละคนมีความแตกตางกันทั้งทางรางกายและจิตใจ เด็กบางคนมีพฤติกรรมเหมือนกัน แตมี
สาเหตุจากแรงจูงใจที่แตกตางกัน ดังนั้นในการเรียนการสอนบัลเลต การศึกษาเพื่อใหรูจักเด็ก
อยางแทจริงจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหมีความเขาใจในพฤติกรรมความตองการทั้งทาง
ร า งกายและจิ ต ใจของเด็ ก เพื่ อให เ ขา ใจเด็ กอย า งถู ก ตอง และสามารถสอนเขาได ต ามความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วิธีการศึกษาเด็ก
วิธีการศึกษาเด็กนั้น มีวิ ธีการหลายแบบ มีตั้งแตวิธีการที่ยากสลับซับซอน ตองอาศั ย
เครื่ อ งมื อ และผู วิเ คราะห ที่ มี ค วามชํ า นาญเพื่ อตี ค วามออกมา จนถึ ง การใชวิ ธี ก ารง า ย ๆ ใน
ชีวิตประจําวั น การศึกษาแตละวิธี ก็จะใหผลแตกตางกัน ไป บางครั้งจะตองอาศัยหลาย ๆ วิธี
ประกอบกัน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองแมนยําขึ้น อันจะชวยใหรูจักและเขาใจเด็กไดดียิ่งขึ้น
วิธีการศึกษาเด็กแบงไดเปนหลายวิธี คือ
1. การสังเกต เปนการที่ครูอาจารยหรือพอแม ใชในการดูพฤติกรรมของเด็กในทุกโอกาส
ดวยการพิจารณาพฤติกรรมของเด็กในหองเรียน ในสนาม ขณะรับประทานอาหารที่บาน การเลน
กับเพื่อน การสังเกตจะนานเทาใดแลวแตความเหมาะสม
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2. แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก การสังเกตการณแสดงออกของนักเรียนในแตละชั่วโมง แลว
นํามาบันทึกไว เพื่อใหทราบวาเด็กมีการแสดงออกอยางไร มีพฤติกรรมใดที่แสดงออกซ้ํา ๆ กัน
พฤติกรรมใดที่เปนปญหา พฤติกรรมใดบางที่แปลกไปจากปกติมากรหือนอย นาน ๆ ครั้ง หรือบอย
เพียงใด การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมโดยสม่ําเสมอ เปนการชวยใหเขาใจเด็กไดดีกวาเดิม ได
แนวทางพฤติกรรมของเด็กแนนอนขึ้น เพราะมีบันทึกไวเปนหลักฐาน
3. การสัมภาษณ เมื่อมีเวลาครูอาจารยสามารถพูดคุยและถามเด็กถึงเรื่องราวตาง ๆ
อาจจะเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน กิจกรรมที่ชอบทํา ความชอบในเรื่องตาง ๆ ใหเด็กไดเลา
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขา พฤติกรรม ความรูสึกของเขาเอง หรืออาจสัมภาษณใหเด็กในหองฟงดวยก็
ได การสื่อสารกับเด็กจะทําใหครูอาจารยเขาใจในตัวเขามากยิ่งขึ้น รูถึงอารมณ ความรูสึก และยัง
ทําใหเขาไดมีการพูด สื่อสารกับครูผูสอน เพิ่มความสนิทสนมระหวางครูและนักเรียน ทําใหการ
สอนเปนไปไดงายขึ้น
4. การศึกษาสภาพรางกาย การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญเติบโต หรือพัฒนาการทาง
รางกายของเด็กควบคูไปกับการพัฒนาทางดานจิตใจ ไดแก การศึกษาถึงความเจริญทางรางกาย
มีการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงของเด็กเดือนละครั้ง มีการลงบันทึกไวทุกเดือน ผลตอการพัฒนาการ
ทางรางกายยอมมีผลไปถึงจิตใจ และการเคลื่อนไหวหรือการเรียนเตนของเด็ก ถาเด็กมีรางกายที่
แข็งแรง มีสัดสวนที่พอเหมาะ ก็จะทําใหการเรียนเตนนั้นดี และสวยงามเชนกัน
5. การสนทนากับผูปกครองเด็ก มีการไตถามถึงลักษณะนิสัยของเด็ก หรือความชอบใน
การเรียน เด็กมักจะถายทอดสิ่งที่เขารูสึกใหพอแมฟง การไดพูดคุยกับผูปกครองของเด็กจะชวยให
เขาใจเด็กและสิ่งแวดลอมมากขึ้น (ผกา สัตยธรรม, 2531)
การปฏิบัติตัวของครูผูสอน
ครู เปนบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลกับนักเรียนมาก นักเรียนมักจะยึดครูเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติตนของเขา ครูจึงตองมีการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง เหมาะสม เปนที่นานับถือแกนักเรียน การ
ปฏิบัติตัวของครูผูสอนยังมีอทิ ธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน ครูที่มีการปฏิบัติตนที่ดี บุคลิกภาพที่
งดงาม ยอมทําใหนักเรียนชอบและเกิดความอยากที่จะเรียนดวย สงผลใหการเรียนเปนไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (สุชา จันทนะเอม, 2544)
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การปฏิบัติตัวของครูผูสอนบัลเลต
ครูผูสอนบัลเลตควรมีบุคลิกภาพที่ดี ตั้งแตการแตงกายที่มีความเหมาะสม ถูกกาลเทศะ มี
ทาทางที่สงางาม สุภาพเรียบรอย ดูนาเชื่อถือ มีหนาตาที่ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร
ครูผูสอนบัลเลตจะตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งนี้ครูจะตองไดรับความสําเร็จในการ
ทํางาน มีคุณธรรมประจําใจ สามารถสรางเสริมความมั่นคงทั้งทางดานจิตใจและดานวิชาชีพ มี
ความสามารถที่จะทําใหตนกาวหนาไปไดอยางดี มองดูไมคร่ําครึ มีความทันสมัยทั้งดานรูปลักษณ
ภายนอก และความคิด อันเปนสวนชวยใหนักเรียนมีความสนใจ อยากที่จะเอาอยาง อยากที่จะ
เตนไดตามอยางครู และพอใจรักใคร เคารพครู ครูผูสอนยังควรมีทาทีเปนกันเอง พยายามเขาใจ
เด็ก มีความรักและเมตตาแกเด็ก
ในการสอนบัลเลต ครูผูสอนยังจะตองมีความรักความเมตตาใหแกเด็ก มีคุณธรรมรูจัก
มองเด็กอยางกลาง ๆ คือ ไมมองในแงรายหรือดีจนเกินไป มีความพยายามที่จะศึกษาขอปญหา
ของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดเลาเรื่องตาง ๆ ที่นอกเหนือจากการเตนใหครูฟงบาง การฟงดวยความ
ใส ใ จ และความกระตื อ รื อ ร น จะช ว ยให เ ด็ ก รู สึ ก กล า ที่ จ ะพู ด เกิ ด ความอบอุ น ใจและมี ค วาม
ไววางใจแกตัวครูผูสอน อันจะนํามาซึ่งการเรียนรูในการเตนบัลเลตที่มีประสิทธิภาพ
หลักการที่ครูผสู อนบัลเลตควรปฏิบัติเพื่อชวยใหเด็กนักเรียนมีการเรียนรูที่ดี
1. ครูควรศึกษาลักษณะของเด็ก และทําความรูจักเด็กใหเขาใจวาแตละคนมีพฤติกรรม
นิสัยใจคอ และการเรียนรูอยางไร เพื่อเปนพื้นฐานในการรูจักเด็กอยางใกลชิด เพื่อเปนประโยชน
และแนวทางในการสอนเด็กอยางถูกตองเหมาะสมตามลักษณะของเด็กแตละคน
2. ฝกเด็กใหรูจักตนเองในดานตาง ๆ เกี่ยวกับความแข็งแรงทางรางกาย สมรรถภาพของ
รางกาย เพื่อความปลอดภัยในการเตนของเด็ก และในดานจิตใจ วาจะแสดงพฤติกรรมอยางไรใน
หองเรียนบัลเลต คือรูจักแสดงออกอยางถูกตองเหมาะสม
3. เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม และบุคคลอื่น ๆ ที่รูจัก
ไมวาจะเปน บิดามารดา พี่นอง ครูอาจารย เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน ครูอาจารย ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ ได
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4. ฝ ก ให มี ค วามรู และทั ศ นคติ ที่ เ หมาะสมในด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมประจํ า ใจ และ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม เพื่อเปนหลักหรือแนวทางในการปฏิบัติตนให
ถูกตองในสังคม
5. ฝกใหเด็กมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง รวมทั้งปญหาของผูที่
เกี่ยวของดวย โดยแกดวยตนเอง และใชวิธีการกลุม
6. ฝกใหเด็กมีอุปนิสัยและทักษะในการทํางาน ที่เหมาะสมกับอัตภาพของเด็ก
7. ฝกใหเด็กมีความพยายาม อดทน และขยันหมั่นเพียร ไมยอทอตออุปสรรค ครูจะมี
บทบาทสําคั ญมากในการเป นผูคอยกระตุน ใหเ ด็กพยายาม หรือ ขยันในการฝก ซอม คอยให
กําลังใจ เมื่อเขาทําไมไดหรือ ทอใจ มีวิธีการสื่อสารที่เสริมสรางกําลังใจ (สุชา จันทนะเอม, 2544)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอายุระหวาง 6-8 ป และ 9-11 ป
ในการสอนเตนบัลเลตแกเด็ก ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กในดานตาง ๆ
ดวย เนื่องจากเด็กในแตละวัยจะมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน ทั้งทางดานรางกาย
อารมณ สังคม รวมถึงพัฒนาการทางภาษา ดังนั้นกอนที่จะทําการศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารใน
การสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กในวัย 6-8 ป และ 9-11 ปนั้น จึงตองมีความเขาใจพัฒนาการดาน
ตาง ๆ ของเด็กในทั้งสองวัยนี้ เพื่อที่จะไดรูถึงลักษณะของเด็ก การเรียนรูตลอดจนพฤติกรรมของ
เด็ ก และมี ก ารสื่ อ สารอย า งถู ก วิ ธี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จากการที่ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาเรื่ อ งการ
พัฒนาการของเด็กทางจิตวิทยา ที่กลาวโดย ครรชิต มนูญผล (2547) แลว แนวความคิดที่กลาวถึง
พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก สามารถพัฒนาการออกเปน 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ
และสังคม ดานสติปญญา และดานพัฒนาการทางภาษา
พัฒนาการของเด็กอายุระหวาง 6-8 ป
ทางดานรางกาย การเจริญเติบโตของรางกายของเด็กในวัยนี้ จะมีการเจริญเติบโตทาง
กลามเนื้อมาก การใชทักษะของการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกลามเนื้อใหญ ๆ ใชการไดดี (สุโท เจริญสุข
, 2520) ดังนั้นทาบัลเลตที่จะสอนเด็กในวัยนี้ จะเปนทาที่เกี่ยวกับการใชกลามเนื้อ เพื่อเปนการ
สรางกลามเนื้อใหมีรูปรางที่สวยงาม และมีความแข็งแรง เมื่ออายุประมาณ 7 ป การใชและบังคับ
กลามเนื้อตาง ๆ ทั้งใหญและยอยจะดีขึ้นมาก และสามารถที่จะประสานงานกันไดดี ดังนั้น เด็กวัย
นี้จึงไมอยูนิ่ง ชอบเคลื่อนไหวสนุกในการลองความสามารถในดานตาง ๆ เชน การกระโดดสูง
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กระโดดระยะทางไกล ๆ กระโดดเชือก โยนลูกบอล และถีบจักรยาน ครูผูสอนบัลเลตจึงอาจจัด
กิจกรรมในชั้นเรียนใหเด็กไดใชทักษะที่จะชวยฝกกลามเนื้อ หรือการเคลื่อนไหวใหเขากับทาที่เด็ก
จะตองเรียน เด็กวัยนี้ยังมีแนวโนมจะพยายามที่จะฝกทักษะทางการเคลื่อนไหวเพื่อไมใหนอยหนา
เพื่อน เพราะเพื่อนจะมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ทัศนคติ และคานิยมของเด็กวัยนี้
(สุรางค โควตระกูล, 2544)
ทางดานสังคมและอารมณ เด็กในวัยนี้จะเขาใจสิ่งตางๆ ไดดีขึ้น เปนชวงเวลาสําคัญที่จะ
สร า งให มี ค วามสามารถพิ เ ศษ หรื อ ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี เช น ความมี วิ นั ย ในตั ว เอง ความ
ขยันหมั่นเพียร การใฝรู ใฝเรียน ฯลฯ ไดเปนอยางดี เด็กวัยนี้เปนวัยที่เริ่มเขาโรงเรียน เด็กจะพบ
เห็นสิ่งแวดลอมใหมๆ พบกับสังคมที่ใหญขึ้น พบผูคนมากขึ้น ซึ่งสงผลทําใหเด็กมีความอยากรู
อยากเห็นมากขึ้น และยิ่งถาครูมีความเขาใจในพัฒนาการนี้ก็จะทําใหสามารถจัดกิจกรรมเสริม
ความอยากรูอยากเห็นไดสนุกสนานและเหมาะสมกับวัยแลว เชน การสอนทาตาง ๆ โดยเชื่อมโยง
กั บ การเล า เรื่ อ ง เป น ต น สิ่ ง ดี ๆ ต า งๆเหล า นี้ ก็ จ ะทํ า ให ก ลายเป น ประสบการณ ที่ ฝ ง แน น จน
กลายเปนนิสัยใฝรูใฝเรียน ขยันหมั่นเพียร เห็นการเรียนเปนเรื่องสนุก ตื่นเตนเราใจ อยากเรียนรู
มากขึ้น นอกจากนี้เด็กวัย 6-8 ป ยังชอบเลนเปนชีวิตจิตใจ มักจะชอบและสนใจการเรียนรูกิจกรรม
และพฤติกรรมของผูใหญ ซึ่งครูและผูปกครองควรที่ จะปลูกฝงพฤติกรรมที่ดีงาม และสงเสริมให
เด็กกลาแสดงออก และคอยเปนคอยไป (ครรชิต มนูญผล, 2547)
ทางดานสติปญญานั้น เด็กจะอยากรูอยากเห็น ชอบทดลองและทําอะไรเพื่อจะตอบขอ
สงสัยของตนเอง สิ่งที่เด็กสนใจมากคือ เรื่องเกี่ยวกับตัวของเขาเอง เปนประสบการณใกลตัว ชอบ
เลนสมมุติ เด็กตองการจะทราบขอแตกตางระหวางความจริงและความไมจริง เด็กจึงชอบอาน
นิยายการตูนเกี่ยวกับเด็ก ในระยะนี้เด็กจะเริ่มมีการแสดงเหตุผลและจดจําไดเกง สามารถสังเกต
ความแตกตางระหวางสิ่งของได รูจักสังเกตระยะทางใกลไกล บนลาง กลาง หนาหลัง ความคิด
สรางสรรคเกิดจากการสัมผัส จับตองกับวัตถุที่จะประกอบงานศิลปะ เชน การกอสราง วาดภาพ
และป น ช ว งความสนใจของเด็ ก วั ย นี้ ยั ง อยู ใ นระยะสั้ น การทํ า สิ่ ง ใดก็ ต ามจะแสดงความ
กระตือรือรนในระยะแรก ๆ เมื่อหมดความสนใจก็จะเลิกทําทันที โดยไมสนใจวางานนั้นจะสําเร็จ
หรือไม เด็กจะสนใจสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ สีสันสะดุดตา เชน ภาพระบายสี สัตวเลี้ยง สนใจนิยาย
เกี่ยวกับเรื่องนางฟา นิทาน ฯลฯ (สุชา จันทนเอม, 2543)
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พั ฒ นาการทางภาษา เด็ ก ในวัย นี้ สามารถพูดออกเสียงได ชัดเจน แต อัก ษรควบกล้ํ า
จะตองหัดพูดหลาย ๆ ครั้ง จึงจะพูดไดชัด การสนทนาจะเปลี่ยนจากการพูดแตเรื่องของตัวเองและ
ความเห็นของตนเองเปนการพูดเกี่ยวกับการกระทําของคนอื่น การสนทนายังเปนเรื่องรูปธรรมอยู
คื อ ต องมี ข องจริ ง ให เ ห็ น จึ ง จะเข า ใจและ เมื่อ เขา สูช ว งอายุ 7-8 ป สามารถพู ดคุย เรื่ อ งที่ เ ป น
นามธรรมได เชนสามารถกลาวถึงบุคคลอื่นที่ไมไดอยูตรงหนาได เนื่องจากเด็กมักจะตองการพูด
แสดงเหตุผลของตนใหผูอื่นเขาใจ จึงทําใหเกิดการขัดแยงกับเพื่อนอยูบอย ๆ (สุชา จันทนเอม,
2543) อยางไรก็ตาม ความคิดของเด็กในวัยนี้จะขยายออกไป จึงทําใหการพูดของเด็กสับสนใน
บางครั้ง รวมถึงการใชรูปประโยคที่ซับซอนมากขึ้น มีการใชคําสันธานเชื่อมประโยค (กิติยวดี บุญ
ซื่อ, 2531)
พัฒนาการของเด็กอายุระหวาง 9-11 ป
ทางดานรางกาย เด็กวัย 9-11 ป จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีความวองไว รูสึกเหนื่อยชา
มีทักษะในการทํางาน กลามเนื้อกับประสาทประสานงานไดดีขึ้น มีกําลังกายและแรงทํางานมาก
ขึ้น สามารถทํางานละเอียดลออได และทําไดนาน (สุโท เจริญสุข, 2520)
ทางสังคมและอารมณนั้น เด็กมักจะรวมกลุมตามเพศ การเลนเกมตาง ๆ ก็มักจะแบงตาม
เพศ ในวัยนี้เด็กจะเริ่มใชเวลาสวนมากอยูกับเพื่อน และเริ่มเรียนรูที่จะใหความรวมมือ รูจักใหและ
รับ เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมตาง ๆ จากเพื่อน เพื่อนเปนผูที่ใหแรงเสริม ขณะเดียวกัน จะเปนผู
ประเมินพฤติกรรมใหคําติชม เด็กในชวงวัยนี้จะไมคอยเชื่อฟงผูใหญ สามารถทํางานรวมกันเปน
หมูคณะไดแตจะสนใจเฉพาะเรื่อง อยางไรก็ตามเด็กวัยนี้จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน
กลัววาจะสอบไมได จะถูกทําโทษ หรือกลัววาเพื่อนจะไมชอบ ถาเด็กมีความวิตกกังวลมากอาจจะ
แสดงพฤติกรรมที่แตกตางกัน บางคนอาจจะซึม ไมตั้งใจเรียน นอนหลับในชั้นเรียน บางคนอาจ
แสดงออกโดยการไมอยูนิ่ง มีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย หรือแสดงพฤติกรรมที่ทําความแปลกใจ
ใหแกคนอื่น เด็กวัยนี้เวลาที่มีอารมณโกรธ อาจจะมีการตอสูกันทางรางกาย หรืออาจจะดวยวาจา
โดยการลอหรือตั้งสมญา พูดจาถากถาง ขู หรือบางครั้งอาจจะไมพูดกับคนที่ทําใหโกรธ การชวย
เด็กที่แสดงความโกรธโดยการทํารายผูอื่น ควรจะใชการอธิบายใหเด็กเขาใจวาพฤติกรรมที่แสดง
ไม เ ป น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม และควรจะหาตั ว อย า งแบบเพื่ อ นร ว มวั ย ที่ มี พ ฤติ ก รรมดี ที่ เ ด็ ก จะ
เลียนแบบได (สุรางค โควตระกูล, 2544)
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ทางดานสติปญญา เด็กในชวงวัยนี้จะชอบการอานมาก ทั้งเรื่องสัตว เรื่องเด็ก การผจญ
ภัย และตลกขบขัน เด็กจะมีจินตนาการสูงขึ้น เพราะไดรากฐานมาจากการอาน ชอบสรางหรือ
ประดิษฐงานสรางสรรค (สุชา จันทนเอม, 2543) สามารถวางโครงการทํางานเองได มีการรับรูใน
ดานนามธรรมไดมากขึ้น ปรารถนาจะทําตนใหเปนประโยชนกับคนอื่น ความตั้งใจในการทํางาน
และเลนจะอยูไดนาน 1-2 ชั่วโมง และยังสามารถจดจําไดแมนยํา (สุโท เจริญสุข, 2520)
พั ฒ นาการทางภาษา เด็ ก ในวั ย นี้ จ ะมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ศั พ ท ข ยายกว า งออกไป ทํ า ให
สามารถคิดและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดมากขึ้น เด็กเริ่มใชภาษาพูดไดอยางคลองแคลว ประโยคเพิ่ม
ความซับซอนและมีความหมายมากขึ้น และกวางขึ้น (กิติยวดี บุญซื่อ, 2531) อานเกง สะกดตัว
คลอง เพราะอวัยวะตาง ๆ มีวุฒิภาวะมากขึ้น จําไดเกง จึงสามารถจําประโยคยาว ๆ ได เด็กเริ่ม
สนใจไวยากรณ เริ่มใชภาษาพูดในลักษณะรูปประโยคที่สมบูรณและเริ่มเขาใจความหมายของคํา
มากขึ้น (ประยูรศรี สูยะศุนานนท, 2521)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุพรรณี บุญเพ็ง (2542) ไดศึกษาเกี่ยวกับประวัติบัลเลตในประเทศไทย โดยมุงศึกษา
เกี่ยวกับความเปนมาและสถานภาพของบัลเลตในประเทศไทยตั้งแตยุคริเริ่มจนถึงปจจุบัน พ.ศ.
2541 โดยศึ ก ษาจากการรวบรวมข อ มู ล ค น คว า จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ การสังเกตการณ การสัมภาษณครูผูสอน และนักเตนบัลเลตผูทรงคุณวุฒิ และ
จากประสบการณทางดานการสอนและการแสดงของผูวิจัย ผลการวิจัยพบวา ประวัติความเปนมา
ของบัลเลตในประเทศไทยแบงออกไดเปน 3 ยุค ไดแก ยุคริเริ่ม ยุคพัฒนาบัลเลต ยุคมาตรฐาน
บัลเลตคลาสสิก ปจจุบันบัลเลตไดพัฒนาจนเขามาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของไทยใน
ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา และไดมีการแพรขยายไปในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศไทย
การสอนเปลี่ยนแปลงมาเปนการใชห ลัก สูตรสากลของประเทศอัง กฤษ การแสดงเปน บั ลเลต
คลาสสิก โดยมี 2 ลักษณะ คือ การแสดงงานโรงเรียน และการแสดงในเชิงพาณิชย ในประเทศไทย
ยังไมมีคณะบัลเลตอาชีพและผูสนับสนุนบัลเลตอยางจริงจัง ทําใหการพัฒนาไมดีเทาที่ควร อีกทั้ง
ควรมีการแตงตําราเกี่ยวกับบัลเลตเปนภาษาไทย และมีการประมวลความรูที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนบัลเลต เพื่อใหนักเตนไดรูและเขาใจการเตนบัลเลตดียิ่งขึ้น และงานวิจัยนี้ควรนําไปสูการวิจัย
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบัลเลตในประเทศไทยตอไป
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วิรวรรณ ราชสุนทร (2538) ไดศึกษาถึงแนวโนมเด็กนักเรียนชายที่ไดเรียนการเตนบัลเลต
และจะยึดการเตนบัลเลตเปนวิชาชีพในอนาคต โดยไดบทสรุปของงานวิจัยดังนี้ เด็กนักเรียนมี
แนวโนมในการสนใจศึกษาและยึดการเตนบัลเลตเปนวิชาชีพแตจะมีปญ
 หาและอุปสรรคที่มีสวน
ในการตัดสินใจ ไมวาจะเปนเรื่องของการสนับสนุนจากผูปกครอง, โอกาสทางการศึกษา, คานิยม
ทางสังคม, เวลาในการฝกซอม, ปญหาการเดินทางและคาใชจายในการเรียน จากปจจัยตางๆ
เหลา นี้ส ง ผลให เ ด็ ก บางส ว นไม ได ยึ ด การเต น บัล เล ตเ ปน วิชาชี พ ดั ง นั้น จากข อ เสนอแนะของ
งานวิจัย การเรียนการสอนบัตเลตควรที่จะมีการกระจายออกไปยังสวนภูมิภาคและเปดโอกาสให
นั ก เรี ย นรุ น ใหม ที่ ต อ งการศึ ก ษาแขนงนี้ ไ ด มี โ อกาสและได รั บ การสนั บ สนุ น ที่ ดี รวมทั้ ง มี ก าร
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
งามทัศน สุทธิประภา (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารการเตนในการตลาด
เชิงกิจกรรม โดยมุงศึกษาภูมิหลัง ที่มา การกาวหนาสูวงการเตน ขั้นตอนในการดําเนินงานและวิธี
คิดสรางสรรคงานของนักออกแบบทาเตน ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ที่สงเสริมและเปนอุปสรรคในการ
สรางงานเตน และศึกษางานการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมในรูปแบบการนําเสนอที่มีการเตนเขา
รวม ผลการวิจัยพบวาการกาวเขาสูอาชีพการเปนนักออกแบบทาเตนของแตละคนนั้นเริ่มจากการ
เรียนเตนและเปนนักเตนอาชีพมากอน จึงกาวเขามาเปนนักออกแบบทาเตนอยางเต็มตัว สวนวิธี
คิดสรางสรรคงานนั้นขึ้นอยูกับประสบการณการทํางาน จินตนาการและความรูความสามารถของ
นักออกแบบทาเตนแตละคน โดยสวนมากนิยมใชการเตนที่ผสมผสานกันหลายรูปแบบ เนนการ
แปรแถว การวางตําแหนงและการจัดองคประกอบ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็ก” เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการสํารวจแบบสหวิธี ไดแก การสังเกตการณอยางมี
สวนรวม (Nonparticipant observation) การสัมภาษณเชิงเจาะลึก (In-depth interview) การ
สัมภาษณ (Interview) เพื่อศึกษารูปแบบ เทคนิค และวิธีการสื่อสารของครูสอนบัลเลต และปจจัย
ตางๆที่สงผลตอการสื่อสารในการเรียนการสอนเตน รวมทั้งการตอบสนองของนักเรียน เพื่อนํามา
เรียบเรียงเปนกระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับ
เด็กอายุ 6-8 ป และ 9-11 ป
ดังนั้น ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวในการ
วิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็ก” มุงศึกษา รูปแบบ
เทคนิค วิธีการสื่อสาร และปจจัยตางๆที่มีผลตอการสื่อสารในการสอนเตน เพื่อนํามาเรียบเรียง
และเปรียบเทียบกระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป และ 9-11 ป
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเตนที่มีอยูในปจจุบันตอไป โดยงานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากขอมูลที่ได
จากการสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม (Nonparticipant observation) ชั้นเรียนบัลเลตระดับ
Primay-เกรด 5 การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ครูสอนเตนบัลเลต เกี่ยวกับวิธีการ
สื่อสารในการสอนเตนบัลเลต และ ปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนสําหรับเด็กอายุ 6-8
ป และ 9-11 ป การสัมภาษณ (Interview) นักเรียนที่เรียนบัลเลตในชั้นเรียนดังกลาว และ
ผูปกครองนักเรียนบัลเลต ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษากระบวนการสื่อสารในการสอนเตน
บัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป และ 9-11 ป สําหรับเด็กอายุ 6-8 ป จะศึกษาในชั้น เรียนระดับ
Primary, เกรด 1 และเกรด 2 ซึ่งเปนชวงอายุเริ่มตนเรียนบัลเลต และเปนชวงปูพื้นฐานความรู
เกี่ ย วกั บ การเต น บั ล เล ต และเทคนิ ค พื้ น ฐานต า ง ๆ เด็ ก จะสร า งกล า มเนื้ อ ฝก ทั ก ษะการเตน
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ตลอดจนพัฒนาพื้นฐานในการเรียนบัลเลตตอไป สําหรับเด็กอายุ 9-11 ป จะศึกษาในระดับเกรด
3, เกรด 4 และ เกรด 5 ซึ่งเปนชวงอายุที่เด็กไดรูจักแลววาการเตนบัลเลตคืออะไร พื้นฐานตาง ๆ ที่
จําเปนสําหรับการเตนบัลเลต และมีการพัฒนากลามเนื้อมาในระดับหนึ่งแลว และหลังจากชวง
อายุนี้ เด็กจะตองเลือกวาจะเรียนบัลเลตตอในสายอาชีพ (Vocational Grades) หรือ ในสายการ
เรียนระดับสูง (Higher Grades)
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย
ประชากรเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
1. ครูสอนเตนบัลเลตในโรงเรียนสอนเตนโดยเฉพาะ ที่มีการเรียนการสอนเตนบัลเลตอ ยาง
จริงจัง และมีการสงนักเรียนสอบตามหลักสูตรของ Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ
ทุกป
2. นักเรียนบัลเลตในระดับ Primary- เกรด 2 ที่มีอายุ 6-8 ป และนักเรียนบัลเลตในระดับ
เกรด 3-5 ที่มีอายุ 9-11 ป
3. ผูปกครองนักเรียนบัลเลตในระดับ Primary- เกรด 2 และ ระดับเกรด 3-5
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย
ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยเปน 3 กลุม ซึ่งแตละกลุมนั้นไดใชวิธีการเก็บขอมูลที่
แตกตางกัน คือ
1. กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณเชิงเจาะลึก (In-depth Interview) โดยกําหนดผูให
สัมภาษณแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ง Hill (1996) กลาววา เปนวิธีการที่เหมาะสม
และเปนที่ยอมรับไดในการทําวิจัยเพื่อหาขอมูลเบื้องตน เปนแนวทางในการสรางคําถามหรือ
สมมติฐานเพื่อนําไปใชพัฒนาในการวิจัยครั้งตอไป ซึ่งจะใหผลการวิจัยที่สมบูรณ แตอยางไรก็ตาม
จะตองพยายามกําหนดกลุมผูใหสัมภาษณใหครอบคลุมลักษณะตางๆในการสอนเตนใหไดมาก
ที่สุด โดยในงานวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกลุมผูใหสัมภาษณเปนครูสอนเตนบัลเลตที่สอนอยูในโรงเรียน
สอนเตนโดยเฉพาะ ซึ่งโรงเรียนเหลานี้เปนโรงเรียนสอนเตนที่เปนที่รูจัก มีการสอนเตนรูปแบบตาง
ๆ เชน บัลเลต (Ballet) แจส (Jazz) ระบําสเปน (Spanish Dancing) แทปแดนซ (Tap Dance)
ยิมนาสติก (Gymnastic) เปนตน โดยทางโรงเรียนเนนการสอนเตนบัลเลตมากที่สุด และมีการสง
นักเรียนเปนจํานวนมากสอบตามหลักสูตร Royal Academy of Dance เปนประจําทุกป
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2. กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ ไดแก เด็กนักเรียนบัลเลตที่เรียนกับครูสอนเตนบัลเลตที่
ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลการสอน จํานวนรอยละ 50 ของนักเรียนที่เรียนในชั้นเรียน และ ผูปกครอง
ของเด็กนักเรียนบัลเลตระดับ Primary- เกรด 2 และ เกรด 3-5 ที่ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล จํานวน
รอยละ 50 ของนักเรียนที่ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลสัมภาษณ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม (Participant observation) เปนเครื่องมือใน
การศึกษาเพื่ อให ได ขอมู ลที่ เป น พื้น ฐานในการรวบรวมขั้นตอน วิธีการสื่อสารในการสอนเตน
บัลเลต โดยผูวิจัยจะเขาสังเกตการณอยางไมมีสวนรวมการเรียนการสอนบัลเลตในชั้นเรียนบัลเลต
ระดับ Primay-เกรด 2 และ เกรด 3-5 ของครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางในการสัมภาษณเชิงเจาะลึก
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) แบบตัวตอตัว เปนเครื่องมือใน
การศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดเปนพื้นฐานในการรวบรวมขั้นตอน วิธีการสื่อสารในการสอน
เต น บั ล เล ต รวมทั้ ง ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการสอน โดยตั้ ง แนวคํ า ถามในการสั ม ภาษณ
(Guideline Question) เปนหัวขอที่เปนคําถามกวาง ๆ ในเรื่องการสื่อสารในการสอนเตน รวมถึง
ปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในการสอนเตน ดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
1.1. ชื่อ
1.2. อายุ
1.3. ระดับการศึกษาบัลเลต
1.4. ประสบการณการสอน
1.5. โรงเรียนที่สอน
2. รูปแบบการสื่อสารในการสอนเตนในชั้นเรียนบัลเลต
2.1 วิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลต
2.1.1 การสอนเทคนิคบัลเลตที่บาร (Barre)
2.1.2 การสอนเทคนิคบัลเลตที่กลางหอง (Center)
2.1.3 การสอนเทคนิคบัลเลตในการเตนระบํา ( Study/Dance)
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2.1.4 การสอนทักษะบัลเลต ควบคูกับการสรางจินตนาการเพื่อใหเกิดการ
แสดงออกทางอารมณ ความรูสึก และคุณสมบัติที่ถูกตองในการเตน
บัลเลต
2.2 วิธีการสื่อสารของครูในการแกไขขอผิดพลาด
2.3 วิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียน
2.4 วิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน
2.5 วิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการเรียนแก
นักเรียน
2.6 วิธีการสื่อสารของครูในการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยูใน
สภาพพรอมที่จะเรียน
2.7 วิธีการสื่อสารของครูกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย (เด็กพิเศษ)
3. ปจจัยที่เกี่ยวกับการสอนเตนอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 ขนาดของหองเรียน
3.2 เวลาที่ทําการเรียนการสอน
3.3 กิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่ชวยในพัฒนาการของนักเรียน
3.4 อุปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการสอน
3.5 ความสนิทสนมระหวางครูผูสอนกับนักเรียน
3.6 ภาพลักษณและชื่อเสียงของสถาบัน
3.7 คาตอบแทนในการสอน
3.8 เพื่อนรวมงานในโรงเรียน
การสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการศึกษาเพื่อใหไดทราบถึงความเขาใจ และความรูสึก
ของผูเรียนบัลเลต เมื่อครูผูสอนใชวิธีการสื่อสารในการสอนเตนดังกลาว ซึ่งจะสัมภาษณนักเรียน
บัลเลตและผูปกครอง โดยตั้งแนวคําถามในการสัมภาษณไว ดังตอไปนี้
แนวคําถามในการสัมภาษณนักเรียนบัลเลต
1. ความรูสึกตอการเรียนเตนบัลเลต
2. ความคาดหวังตอการเตนบัลเลต
3. ทัศนคติตอครูผูสอนบัลเลต
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4. รูปแบบการสื่อสารในการสอนเตนในชั้นเรียนบัลเลต
4.1 ความเขาใจและความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารในการสอนเทคนิค
บัลเลตของครูผูสอน
4.2 ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการแกขอผิดพลาด
4.3 ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียน
4.4 ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน
4.5 ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสราง
ความสนใจในการเรียน
4.6 ความรู สึ ก ของนั ก เรี ย นต อ วิ ธี ก ารสื่ อ สารในการควบคุ ม นั ก เรี ย นให อ ยู ใ น
ระเบียบวินัยและอยูในสภาพพรอมที่จะเรียน
4.7 ความรู สึ ก ของนั ก เรี ย นต อ วิ ธี ก ารสื่ อ สารของครู กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
หลากหลาย (เด็กพิเศษ)
แนวคําถามในการสัมภาษณผูปกครอง
1. เหตุผลที่ใหเด็กมาเรียนบัลเลต และความคาดหวังจากการเรียนบัลเลต
2. ความสนใจและความกระตือรือรนของเด็กในการเรียนบัลเลต
3. ความรูสึกของเด็กเกี่ยวกับครูผูสอน
4. คําบอกเลาของเด็กเกี่ยวกับการสอนของครูผูสอน
5. ความรูสึกของเด็กเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต (จากการบอกเลา
ของเด็ก)
3.2 วิธีการเก็บขอมูล
การสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม (Nonparticipant observation) ใชการบันทึกเทป
บันทึกภาพ และการจดบันทึกเพื่อนํามาวิเคราะหอยางละเอียด
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบตัวตอตัว
1. กําหนดวัตถุประสงคในการสัมภาษณใหชัดเจน
2. กําหนดตัวผูใหสัมภาษณ พรอมหาขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณมากที่สุด
3. ติดตอนัดหมายเวลาและสถานที่ที่จะไปทําการสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ
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4. เตรียมเครื่องบันทึกเทป
5. ตั้งแนวคําถามในการสัมภาษณเปนหัวขอที่เปนคําถามกวาง ๆ เกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร
ในการสอนเตน แลวคอยดึงเขาสูประเด็นเรื่องเทคนิคการสื่อสารหรือปจจัยที่เกี่ยวของ
ในการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 การนําเสนอขอมูล
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม และบทสัมภาษณ
เรียบรอยแลว มีขั้นตอนในการประมวลผล ดังนี้
1. สรุปประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการใชการสื่อสารในการสอนเตน โดยอิงกับกรอบแนวคิด
ในการศึกษา เพื่อนํามาสรุปผลเปนกลยุทธการสื่อสารในการสอนเตนอยางมีประสิทธิภาพ
2. นําเสนอขอมูลโดยการเขียนเชิงพรรณนา (Descriptive Writing) และนําเสนอใน
รูปแบบตารางแสดงความถี่ ภายใตกรอบแนวคิดของงานวิจัย
3.4 ความนาเชื่อถือของเครื่องมือ
แบบสัมภาษณ : ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณตามกรอบแนวคิดที่ใชในการทําวิจัย แลว
นําไปใหผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแก อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยทางดานนิเทศศาสตร เปนผูตรวจสอบ
เนื้อหา และความเหมาะสมในการใชภาษาของคําถามในแบบสัมภาษณ เพื่อขอคําแนะนําในการ
ตรวจสอบแกไข กอนที่ผูวิจัยจะนําไปใชในการสัมภาษณจริงกับกลุมตัวอยาง
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3.5 ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ตารางที่ 3.1 แสดงขอมูลของผูใหสัมภาษณ
ชื่อ-สกุล
1. หมอมหลวง สุจีรา
วิศิษฐกุล

อายุ
(ป)
64

ระดับการศึกษาบัลเลต
-Advanced Royal Ballet
of England

2. นางสาววิภาวี
เบญจธนสมบัติ
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-Ballet Teaching
Certificate Programme
-Advanced Royal
Academy of Dance

3. นางสาวชนิกานต
ชื่นบุญชู
4. นางสาวกานติมา
ศิริวิชา
5. นายชิตพล
เปลี่ยนศิริ

33

-Ballet Teaching
Certificate Programme
-Intermediate Royal
Academy of Dance
-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขานาฏยศิลปตะวันตก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-Tokyo Ballet Institute
- Advanced Royal
Academy of Dance
-Advanced Bangkok City
Ballet
-Advanced Royal
Academy of Dance

31
30

6. นางสาวธีโรฬาร
กฤตยาเกียรณ

26

7. นางสาววิภาวี
ปทุมพงศ

26

ประสบ
โรงเรียนที่สอน
การณการสอน (ป)
40
โรงเรียนอารียนาฏยศิลป,
โรงเรียนสยามบางนา,
โรงเรียนบางกอกแดนซ,
โรงเรียนบัลเลตพรพิมล
สบหทัย
20
โรงเรียนสมถวิล,
Viphavee Dance
School,
Bangkok Pattana,
International School,
โรงเรียนทอสี
14
โรงเรียนบัลเลตพรพิมลสบหทัย
14
สยามบางนา
10

Bangkok City Ballet
Rising Star 43 Studio

8

Bangkok City Ballet,
โรงเรียนบัลเลตพรพิมลสบหทัย

8

โรงเรียนอารียนาฏยศิลป,
อนุบาลบุญยรักษ,
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา

40

ตารางที่ 3.1 แสดงขอมูลของผูใหสัมภาษณ ( ตอ )
ชื่อ-สกุล
8. นางสาวนวพัณณ
ชิดสินวรพันธ

อายุ
(ป)
26

9. นางสาวเสาวคนธ
พลัดพูลผล

25

10. นางสาวกรชนก
ชายะพงศ
11. นางสาวพิมลพรรณ
พรเพชรรัตนสิริ

25

12. นางสาวอนพัทธ
ขจิตสุวรรณ
13. นางสาวขวัญแกว
ประสานพานิช

23

25

22

ประสบ
โรงเรียนที่สอน
การณการสอน (ป)
-Advanced 2 Royal
15
โรงเรียนสมถวิล,
Academy of Dance
Dances Scholalist,
โรงเรียนดุริยางคทหารเรือ
, โรงเรียนชางนอย,
โรงเรียนทอสี}
สยามกลการเพชรเกษม,
บางกอกแดนซ
-Advanced Foundation
6
KPN ปนเกลา,
Royal Academy of Dance
โรงเรียนสุอารีวิทยา,
ชลบุรีแดนซเซ็นเตอร
-Advanced Royal
8
โรงเรียนอารียนาฏยศิลป
Academy of Dance
-Advanced 2 Royal
5
KPN แจงวัฒนะ,
Academy of Dance
KPN สีวลี ,
KPN ศรีสมาน
-Advanced Grade 8
4
โรงเรียนอารียนาฏยศิลป,
Royal Academy of Dance
โรงเรียนราชินี
-Solo Seal
6
โรงเรียนอารียนาฏยศิลป
-Advanced Royal
Academy of Dance
ระดับการศึกษาบัลเลต

บทที่ 4
ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็ก” เปนงานวิจัยที่มุง
ศึกษารูปแบบ เทคนิคและวิธีการสื่อสารของครูสอนเตนบัลเลต รวมถึงปจจัยตางๆที่สงผลตอการ
สื่อสารในการสอนเตนบัลเลต เพื่อใหทราบถึงกระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต และ
นําไปใชพัฒนาการเรียนการสอนเตนที่มีอยูในปจจุบัน โดยงานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ที่ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตการณอยางไมมีสวนรวมในชั้นเรียนบัลเลต การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ครู
สอนเตนบัลเลต เกี่ยวกับการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต และ ปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการ
สอนเตน การสัมภาษณนักเรียนบัลเลต และผูปกครองนักเรียนบัลเลต
โดยผู วิ จั ย จะนํ า ข อ มู ลที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ แ ละการสั ง เกตการณ ม าวิ เ คราะห และ
นําเสนอผลการวิจัยเปนลําดับตามปญหานําวิจัยดังนี้
ปญหานําวิจัย:

กระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตน
บัลเลต สําหรับเด็กอายุ 6-8 ป และ 9-11 ป คืออะไร

ผูวิจัยแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 2 สวน คือ กระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอ
การสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป และ กระบวนการสื่อสารและปจจัยที่
ป โดยที่แตล ะสว น จะ
สงผลต อการสื่ อ สารในการสอนเตน บัลเลตสํ า หรั บเด็ ก อายุ 9-11
ประกอบดวย 1.ขอมูลที่ไดมาจากการสังเกตการณชั้นเรียนบัลเลต จากการสัมภาษณเชิงเจาะลึก
ครูสอนเตนบัลเลตแตละคน ว ามีวิธีการสื่อสารหรือมีจุดเนนในการสอนนักเรียนอยางไร ตาม
คําถาม 7 ขอที่ไดกําหนดไวในการสัมภาษณเกี่ยวกับรูปแบบของการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต
และปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอน และจากการสัมภาษณนักเรียนถึงความรูสึกตอวิธีการ
สื่อสารของครูตามคําถามทั้ง 7 ขอ 2.ขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณนักเรียน และผูปกครอง
เกี่ยวกับทัศนคติตอการเรียนบัลเลตอันไดแก ความรูสึกตอการเรียนบัลเลต ความคาดหวังตอการ
เรียนบัลเลต และทัศนคติตอครูผูสอน เพื่อจะไดนํามาประมวลเปนกระบวนการสื่อสารและปจจัยที่
สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต
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4.1 กระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต
สําหรับเด็กอายุ 6-8 ป
4.1.1 กระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป
คําถามขอที่ 1 วิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลตและการตอบสนองของ
นักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
ผูวิจัยไดแบงการสื่อสารสอนเทคนิคบัลเลต เปน 4 สวน และจะนําเสนอผลการวิจัยในแต
ละสวน อันไดแก
1. การสอนเทคนิคบัลเลตที่บาร (Barre)
2. การสอนเทคนิคบัลเลตที่กลางหอง (Center)
3. การสอนเทคนิคบัลเลตในการเตนระบํา ( Study/Dance)
4. การสอนทักษะบัลเลต ควบคูกับการสรางจินตนาการเพื่อใหเกิดการแสดงออกทาง
อารมณ และความรูสึก รวมทั้งคุณสมบัติที่ถูกตองในการเตนบัลเลต
จากการสัมภาษณและสังการเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการสอน
เทคนิคบัลเลตที่บาร (Barre) กลุมตัวอยางไดใชวิธีการสื่อสารตาง ๆ ดังตอไปนี้
การเรียนเตนบัลเลตตั้งแตระดับ เกรด 1 ถึง เกรด 8 ของหลักสูตร Royal Academy of
Dance จะเริ่มจากอบอุนรางกาย (Warm up) ที่บารกอน สวนชั้น Pre-primary และ Primary จะ
ยังไม ไดใหนัก เรี ย นจั บบาร จะเริ่ มตรงกลางหองเลย การเตน ที่ บ ารนั้น นอกจากจะเปน การให
นักเรียนไดอบอุนรางกายแลว การเตนที่บารยังเปนการฝกหัดทาตาง ๆ ในการเตนบัลเลตอีกดวย
การฝกหัดที่บาร จะชวยใหเทาทั้ง 2 ขางและหลังแข็งแรง ตลอดจนความสามารถในการทรงตัวและ
การบังคับตัว ลักษณะการเปดตั้งแตตนขาไปจนถึงปลายเทา (Turn out) อยางมั่นคง รวมทั้ง ความ
รวดเร็วคลองแคลวในการใชเทา และขาทั้ง 2 ขางที่ดูเบาและอีกหลาย ๆ ประการที่จะนําไปสูการ
ทําเทคนิคตาง ๆ ในการเตนกลางหอง
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“ในการเตนที่บารครูจะเนนในดานเทคนิคพื้นฐานของบัลเลต ตองทําใหดูดีที่สุด แกเทคนิค
ทุกอยางใหดูดี คอนขางจะเนนการทําทาที่บารมาก เนื่องจากมันมีทาตาง ๆ ที่เปนทาพื้นฐานของ
บัลเลตที่เปนทาที่บาร ซึ่งเด็ก ๆ ควรจะไดหัดอยางเต็มที่ เมื่อมาทําตรงกลางหองจะไดทําไดอยาง
ดี”
(กานติมา ศิรวิ ิชา, สัมภาษณ . 20 พฤศจิกายน 2550)
“เนนเรื่องการยืน หรือ ทาทางในการยืน (Posture) การทรงตัว การใชขา การใชเทา การ
ยืน โดยจะตองยืนตรง น้ําหนักมาทางปลายเทาหนอย ไมใชอยูตรงสนเทา ขาตองเหยียดตรง ไมงอ
เก็บกน เก็บทอง อีกทั้งยังเนนเรื่องการยอขา เพราะเปนพื้นฐานของทุกทา เชนกระโดด การผอน
น้ําหนัก”
(หมอมหลวง สุจีรา วิศิษฐกลุ , สัมภาษณ . 21 พฤศจิกายน 2550)
ในการยืนที่ถูกตอง จะตองยืนตัวตรง น้ําหนักไมอยูที่สนเทา แตใหอยูที่ปลายเทาเล็กนอย
ขาเหยียดตรง ไมงอ เก็บกน และทอง ทั้งนี้ ครูผูสอนจะมีวิธีการสื่อสารใหนักเรียนยืนอยางถูกตอง
โดยการคอย ๆ บอกถึ งสิ่ งที่ตองการทีละนิด บอกทีละอยาง โดยเอาเรื่องที่ใกลตัวนักเรียนมา
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ครูตองการจะบอกใหนักเรียนทํา และใชศัพทที่เขาใจไดงาย ไมซับซอน อยาใช
ศัพทเทคนิคเพราะนักเรียนจะไมเขาใจ
ในการยืนใหตัวตรง ครูอนพัทธ ขจิตสุวรรณจะพูดกับนักเรียนวา “ใหนักเรียนยืนเหมือนเจา
หญิง ตัวตรงสวย ถานักเรียนทํางอตัว ก็จะเหมือนกุง เหมือนเตาไมสวยนะ ถาหนูยืดตัวขึ้นก็จะ
เหมือนเจาหญิง” ในการเก็บทองจะบอกนักเรียนวา “ใหทําใหสะดือเล็ก ๆ ที่สุด”
ครูชนิกานต ชื่นบุญชูจะพูดวา “ยืนยังไงใหสวยเปนเจาหญิง” “เทา first ตองขาติดกัน
เหมือนรูดซิปจากสนเทา ขึ้นมาถึงเปากางเกง ขาติดกันสนิท อยาใหซิปแตก ซิปแตกเดี๋ยวโปนะคะ”
การยืนยืดตัวครูจะบอกนักเรียนวา “ทําตัวใหสูงเปนตนไมเลย” หรือ “ทําตัวเปนเลขหนึ่ง ผอม ๆ เลข
หนึ่งก็ตองบาง ๆ แบน ๆ ไมมีพุงไมมีกน เก็บทั้งทองและกน”
หมอมหลวง สุจีรา วิศิษฐกุลจะบอกนักเรียนวา“ทําตัวใหผอม ๆ หนอย” หรือทําใหนักเรียน
เกิดความรูสึกสนุกและพยายามทําตามที่ครูบอก เชน “หนูขา เลนกลหนอยนะคะ เก็บตรงนี้หนอย”
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ครูเสาวคนธ พลัดพูลผล มีวิธีการใหนักเรียนยืนยืดตัวตรง โดยใหดูกระจก แลวสังเกตไหล
ตัวเองไมใหไหลเบี้ยว หรือบอกใหนักเรียน “ยืนแลวสังเกตดูใหไหลตรงกับเพื่อนขางหนา ถาไหลไม
ตรงแสดงวายืนเบี้ยวไปดานใดดานหนึ่ง”
การจับบารก็เปนอีกสวนที่ตองระวัง คือตองจับบารใหถูกตอง เนื่องจากมีผลตอการเตน
และรูปรางของนักเรียนตอไป การจับบารที่ถูกตอง จะตองจับบารมาดานหนาตัวเล็กนอย ระยะที่
หางจากบารพอสมควร ไมยืนชิดบาร หรือหางจากบารมากเกินไป และไมยึดบารจนแนนเกินไป
ควรจะเพียงแควางมือลงบนบารเบา ๆ เทานั้น ครูกานติมา ศิริวิชาบอกใหนักเรียนแตะบารเบา ๆ
เหมือนกับ วา “เปนชายหนุมรูปงาม ถาเกิดเราทิ้งน้ําหนักไวที่บารมากไป เจาชายก็จะหนักนะ”
สว นการจั ด วางแขนอี ก ข า งที่ ไ มไ ด จั บ บาร นิ้ ว มื อ ต อ งอยู ก ลางหน า ขา แล ว ยกออกมาจากขา
เล็กนอย ไมติดหนาขา บอกนักเรียนวา เหมือนลักษณะ“กําลังอุมไขอยู”
เมื่อมีบารใหยืด นักเรียนมักจะชอบทิ้งน้ําหนักลงที่สะโพก คือยืนอยางสบายและไมยอม
เกร็ง หรือเก็บกนและสะโพกเขาไป ครูตองคอยบอก คอยเนนกับนักเรียนเรื่องนี้ดวย บางครั้งเมื่อครู
เห็นนักเรียนไมทํา ครูจะพูดเปนเชิงติดตลก และใหนักเรียนรูวาถาไมทําแลวจะไมสวย ภาพที่เห็น
ออกมาจะไมดี เชน “เห็นกนที่ออกมาแลวรูสกึ อยากซักผา กนยื่นออกมาเปนกะละมังเลย” นักเรียน
ก็จะพยายามเก็บกนลง
จากการสัมภาษณและสังการเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการสอน
เทคนิคบัลเลตที่กลางหอง (Center) กลุมตัวอยางไดใชวิธีการสื่อสารตาง ๆ ดังตอไปนี้
เมื่อมาเตนกลางหองแลวไมมีบารจับ จะเนนเรื่องการใชแขน การจัดวางแขนในตําแหนง
ตาง ๆ ที่ถูกตองตามหลักบัลเลต การยืนทรงตัว การเปลี่ยนน้ําหนัก การใชเทา และความสัมพันธ
ของรางกายทั้งหมด
“การใชแขน แขนของบัลเลตเ ปนยังไง ตองอธิบายใหเด็กเขาใจ แขนตองเปนรูปโคง ขอมือ
มือ และนิว้ ตองไมเกร็ง มีการใหแบบฝกหัดตางหากสําหรับการใชแขน การใชมือ แขนแมจะ
พยายามทําเปนรูปโคง แตวา ตองไมเกร็ง เปนแบบไรน้ําหนัก”
(หมอมหลวง สุจีรา วิศิษฐกลุ , สัมภาษณ. 21 พฤศจิกายน 2550)
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การใชแขน หรือ Port de bras ตรงกลางหอง ครูบอกเด็กเปน idea เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเคย
ประสบ หรือ สิ่งที่เขาเจอในชีวิตประจําวันของเขา แลวเขาก็จะเขาใจและทําได อีกทั้งครูควรทําให
นักเรียนดูดวย และไปจับแขนนักเรียน ขั้นตอนที่ไดคือ 1.การบอกใหเขาใจ 2.การทําใหดู และ 3.
การจับตัวนักเรียน
“การใชแขน Port de Bras ตองทําแขนกลม ๆ ไว อยาตึงเกินไปหรือเหี่ยวเกินไป บอกให
นักเรียนทําเปนแขนใหเปนรูปไข หรือครูอาจไปยืนขางหนานักเรียน แลวใหนักเรียนโอบตัวครู บอก
กับนักเรียนวา “นักเรียนโอบตัวครูเหมือนกับวาครูเปนตุกตาตัวอวน ๆ หรือ ซานตาตัวอวน ๆ นะ
คะ” ถาเด็กโตหนอยอาจเปรียบกับการวายน้ํา “สมมติวาหนูยืนอยูในสระวายน้ํา แลวน้ํามันทวม
เทาคอ แลวหนูก็ลองทําแขนสิคะ มันก็ตองไปเบา ๆ ใชมั้ย หนูจะไปฟาดแขนลงไปมันก็ทําไมได
ใชมั้ยคะ หนูก็ตองวาดแขนอยารุนแรง คอย ๆ ทําเบา ๆ” เด็ก ๆ นั้นสวนมากเขาก็จะเคยวายน้ํากัน
ทุกคน”
(ครูชนิกานต ชื่นบุญชู, สัมภาษณ . 22 พฤศจิกายน 2550)
Port de bras หรือ การใชแขนและมือ ในชั้น Primary: ทา Exercise for Hands ครูจะพูด
วาใหนักเรียน “ทําดอกไม 3 ดอก ดอกแรกเปน ดอกมะลิ อีกดอกก็ใหญขึ้นมาอีกเปน ดอกกุหลาบ
แลวก็ดอกสุดทายใหญที่สุดเปน ดอกทานตะวัน” ในทา Exercise for Hands and Arms
Extension ครูจะบอกนักเรียนวา “เราจะไปลอยกระทงกัน แลวก็มีคลื่น ใหเราผลักคลื่นออกไป แต
ตองผลักใหดวยมือและแขนที่พลิ้วสวยดวย” ชั้น เกรด 1-2: ทําทาแขนพื้นฐานในแตละทา
(Position) จนคลองและจําไดวาทาแตละทาจะตองจัดวางแขนและมือไวที่ไหน เพื่อใหถูกตําแหนง
และเวลาทําตองเคลื่อนที่แคแขน ไมเคลื่อนหัวไหล และการเคลื่อนที่ตองนําดวยมือ ในที่นี้ ครู
จะตองใชการสื่อสารแบบ Nonverbal ดวยคือ ครูตองจับที่หัวไหล และอีกมือหนึ่งก็จับมือนักเรียน
ขึ้นมา เพื่อใหนักเรียนเขาใจถึงการเคลื่อนที่ของแขน แตหัวไหลและลําตัวอยูนิ่ง ไมขยับตาม (สรุป
จากการสังเกตการณชั้นเรียนบัลเลตครูเสาวคนธ พลัดพูลผล,19 ธันวาคม 2550)
การชี้เทา หรือ การทํา Battement Tendus ตรงกลางหอง จะตองระวังเรื่องการวาง
น้ําหนักมาก น้ําหนักจะตองมาอยูบนขาที่ยืน (Supporting leg) เพื่อชวยในการทรงตัว หรือ การที่
จะพัฒนาทาที่ชี้เทานี้ไปสูทาอื่น ๆ ที่ซับซอนมากขึ้น และขาที่ชี้ออกไปนั้น จะตองเหยียดตรง และมี
การหมุนขาออก (Turn out) ในแตละตําแหนงที่ชี้เทาออกไป
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ครูจะสอนใหนักเรียนชี้เทา โดยทําใหนักเรียนดู ใหเห็นภาพที่ถูกตอง หรือ ใชรูปทรงมาชวย
ในการอธิบายเพื่อใหนักเรียนนึกภาพที่ควรจะเปนออกเวลาทํา เชน “เปาครูไมไดเปนสามเหลี่ยม
เห็นไหมคะ (ครูพูดพรอมทําใหนักเรียนดู) จะไมไดอยูตรงกลาง ซึ่งผิดถาน้ําหนักผิดเปาจะเปนรูป
สามเหลี่ยม” ครูจะใชรูปทรงเขามาชวยอธิบาย หรืออธิบายใหเขาเขาใจโดยสื่อสารตามจริง เชน
“เวลาชี้เทาสะโพกนอกจะตรงกับปลายเทา” ถานักเรียนนึกภาพไมออก ก็เอารีโมทวัดใหเห็น โดย
วัดจากสะโพกลงมา ก็จะตองตรงกับปลายเทาขางลางที่ยืน (สรุปจากการสังเกตการณชั้นเรียน
บัลเลตครูนวพัณณ ชิดสินวรพันธ, 15 ธันวาคม 2550)
การชี้เทา Battement Tendus ในทา Transfer of weight ของเกรด 2 ครูจะใหนักเรียน
ลองวัดระยะหางดู โดยบิดเทาเขามา แลวดูวาระยะหางระหวางเทาสองขางหางกันเกินไปหรือไม
และน้ําหนักตองอยูตรงกลางเมื่อวางเทาในทา Second Position ถามีการยอในการเปลี่ยนน้ําหนัก
ตัวจะตองตรง ไมเอาสะโพกยื่นออกไปดานหลัง ครูพูดเปรียบเทียบใหนักเรียนฟงวา “เวลาทําให
สมมติวาตัวเองเปนเจาหญิง ทายอแลวเอากนยื่นออกไป เจาชายก็จะอุมเราไมได ตองยอตัวตรง ๆ
จะไดอุมไดสูง ๆ “ เมื่อชี้เทาใหยืดตัวสูงขึ้นและใชการหายใจเขา-ออกในขณะที่เปลี่ยนน้ําหนักให
สัมพันธกับทา ตอนปดเทามายังทา First Position เพื่อไมใหเขางอ ครูจะบอกใหนักเรียน “ใชเทา
เช็ดพื้น เวลาเขา และตึงเขามากที่สุด” โดยครูจะพูดกํากับไปดวยวา “ตึงออก-ตึงปด (สรุปจากการ
สังเกตการณชั้นเรียนบัลเลตครูเสาวคนธ พลัดพูลผล,19 ธันวาคม 2550)
การยกขาขึ้นตรงกลางหอง จะพัฒนามาจากการยืนชี้เทาธรรมดา ซึ่งถานักเรียนมีพื้นฐาน
การชี้เทาที่ถูกตองแลว ก็จะทําใหการยกขาทําไดอยางงายขึ้น สิ่งที่ตองระมัดระวังมากที่สุด ก็คือ
เรื่องการวางน้ําหนัก น้ําหนักตองอยูบนขาที่ยืน (Suppoting leg) และเมื่อวางน้ําหนักถูกตองแลว
เมื่อยกขาขึ้น กลามเนื้อทองจะตองใชมาก เพื่อที่จะทรงตัว และสามารถผอนน้ําหนักของขาที่ยกขึ้น
ได การ turn out ของขาทั้งสองขาง ไมวาจะเปน ขาที่ยืนรับน้ําหนัก (Suppoting leg) หรือขาที่ยก
(Working leg) เปนสิ่งที่ตองทําดวยเชนกัน
ในการสอนท า ที่ ต อ งยกขา ครู จ ะถามนั ก เรี ย นก อ นว า ปกติ เ วลาชี้ เ ท า น้ํ า หนั ก จะอยู
ตรงไหน คําตอบคือ อยูตรงขาที่ยืน แลวถายกขาขึ้น ก็ตองเอาน้ําหนักไวตรงนั้นเหมือนกัน ครูจะใช
การเปรียบเทียบใหนักเรียนเห็นภาพ พรอมทั้งใหเหตุผล เชน “ขาที่ยืนตองเหยียดตรง เหมือนเวลา
สรางบาน จะมีเสาบาน ถาเสาเอ็น บานก็จะพัง ลมลงมา เชนเดียวกับการยืน ขาที่ยืน ขาที่จะรับ
น้ําหนักเราก็ตองแข็งแรง และตรง ถาไมแข็งแรง เราจะยืนไดยังไง เดี๋ยวมันก็จะเซ” ตอนยกขาตอง

47

Turn out ดวย และขาที่ยกตองเบา ยังไมตองเนนถึงเรื่องความสูง ความสูงเปนเรื่องของเวลา ถา
ฝกฝนบอย ๆ จะทําไดดีขึ้น และขาจะคอย ๆ ยกสูงขึ้นได “ไมเนนสูง แตเนน placing คือการจัด
วางทาทางของตัว แขน ขา ใหถูกตองเปนหลัก” (สรุปจากการสัมภาษณหมอมหลวง สุจีรา วิศิษฐ
กุล, 21 พฤศจิกายน 2550)
ครูขวัญแกว ประสานพานิช สอนใหนักเรียนยกขา โดยใชภาพเปรียบเทียบแบบเดียวกับ
หมอมหลวง สุจีรา วิศิษฐกุล โดยบอกนักเรียนวา “ใหขาที่ยืนของนักเรียนเหมือนกับเสาบาน ไมให
เอนหรือลม เสาบานจะตองตั้งตรงนะคะ อีกขาที่ยกก็ตองรูสึกวาเบา ๆ ไมทิ้งน้าํ หนักลงไปในขานัน้ ”
ถานักเรียนทําไมได ก็เพราะวาเขาไมยอมเก็บสะโพก คือสะโพกยื่นออกมาขางหลัง ครูจะตองคอย
ย้ํากับนักเรียนวาใหเก็บกน หรือสะโพกเขามาและยืดตัวตรงชวงทองขึ้นไปอีก ขาที่ยกเวลาจะลงมา
ตองลงมาแตะที่พื้นเบา ๆ ที่สุด ไมทิ้งน้ําหนักลงไป น้ําหนักตองอยูที่ขาที่ยืนตลอดเวลา
ครูอนพัทธ ขจิตสุวรรณ และครูชนิกานต ชื่นชูบุญ กลาววา ในตอนตนอาจใหนักเรียนฝก
ยกขาที่บารกอน เพื่อเปนการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา และทองกอน โดยที่ครูควรจะให
นักเรียนทําขาใหตึง และลงไปนั่งจับขานักเรียนทีละคนเลย ในการใชกลามเนื้อทอง ใหนักเรียนยืด
ตัวขึ้นมากขึ้นเปนเทาตัวจากปกติที่ยืดตัวอยูแลวขณะยืน ใหรูสึกเหมือนกับวา “มีใครมาดึงตัว
นักเรียนขึ้นไป” และครูควรไปตีตรงทองนักเรียนเบา ๆ ทีละคนใหเขารูสึกวาจะตองยืดขึ้นทางไหน
ตัวของนักเรียนก็จะยืดขึ้น ใหฝกหัดยกขาที่บารกอนไปเรื่อย ๆ เมื่อกลามเนื้อขาและทองเริม่ แข็งแรง
ขึ้น จึงมาทําตรงกลางหองโดยไมมีบารจับ
การกระโดด หรือ การทํา Allegro ตรงกลางหองในการสอนเด็กเล็ก ครูผูใหสัมภาษณทุก
คนมักจะพบปญหาในการสอน คือ เด็กจะแอนตัวเวลากระโดด ขาที่กระโดดขึ้นไปไมตึง กระโดดไม
ขึ้น เวลาลงมาไมวางสน คือยกสนเทาขึ้นและยืนไมอยู อีกทั้งขาและเทาไมเปดออก (Turn out)
ดวย
“ลงมาตองนิ่งนะคะ อยาเซไปมา ตองลงโดยใชปลายเทากอน อยาเอาสนลงกอน และก็
เหยียบไปที่สนทีหลัง มิฉะนั้น หนูจะเจ็บสนและเจ็บขอเทานะคะ ตอไปถาหนูอายุมากขึ้น หนูก็จะมี
ปญหาในเรื่องขอเทา ลงมาก็ตองนิ่ม ๆ อยากระแทกลงมาที่สนเทา” “ลงมาก็ตองยอเขาดวย ไมงั้น
มันก็จะตึงไปหมด หนูก็จะปวดหลัง และเจ็บเขาดวย” “ขาก็หามงอ ตอนอยูบนอากาศ ก็ตอง
เหยียดขา ยาว และก็ เวลาเราชี้เทา เหยียดขายาว” ลองใหนักเรียนชี้ที่พื้นธรรมดา ๆ ดู แลวก็บอก
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เขาวา เราก็ตองนึกภาพนั้นไวและทําแบบนั้นบนอากาศ” ถายังทําไมได อาจใหทําที่บารกอนในชวง
ฝกหัด
(หมอมหลวง สุจีรา วิศิษฐกลุ , สัมภาษณ . 21 พฤศจิกายน 2550)
“ตองเนนบอกเด็กใหยืดเขาตึงที่สุด เพราะเขาจะสงไปถึงปลายเทา ตอไปก็บอกใหกด
นิ้วโปง กดนิ้วโปงใหมากที่สุด เพื่อใหเทาชี้ ตอนที่ลงมาเขาจะไมเปดและจะชี้มาดานหนา ตองบอก
ให นั ก เรี ย นเป ด เข า เอาเข า พุ ง ไปด า นข า ง เท า ที่ รั บ น้ํ า หนั ก ตอนลงมาไม ใ ห ก ลิ้ ง ไปด า นหน า
(Rolling) ตอนเริ่ม ทากระโดดทาแรกคือ Saute อาจหัดโดยใหเด็กนอนราบไปกับพื้น ยกเทาขึ้นมา
และจับเทาของเขาบิดออกให turn out พอเริ่มเปดไดแลว ก็ใหยืนขึ้น แลวจับเขาอุม แลวบอก
นักเรียนวาใหเขาชี้เทา ใหถึงพื้นเลย และก็ทําทาใหเขาดูวาใหใชเทา โดยการที่เอาเทากระเดง
ออกมาจากพื้นโดยใชดานในของเทา พรอมกับทําเสียง “ฮึบ ฮึบ” พอเขากระโดดเองเขาก็จะทําได”
(ขวัญแกว ประสานพานิช, สัมภาษณ . 8 พฤศจิกายน 2550)
“การสอนทากระโดด ใหนกั เรียนลงนั่งทีพ่ นื้ กอน แลวใหทําขาตึง บอกใหเขาจําภาพที่ขาตึง
แบบนี้ แลวก็ลองใหกระโดดจริงดู และทําขาที่ตึงแบบทีน่ ั่งเมื่อกี้เลย ถายังทําไมได ก็ไปอุมเขา แลว
ใหเขาเหยียดขาในอากาศใหตึง หรือ ไปจับบาร โดยโหนบารแลวใหเขายันตัวขึ้น แลวดีดขาใหตึง
สรางภาพวาใหนกั เรียนวาเทาตองชี้แหลมเหมือนดินสอ เหมือนเข็ม ที่แหลม ๆ เขาก็จะพยายามทํา
ใหได”
(อนพัทธ ขจิตสุวรรณ, สัมภาษณ . 7 พฤศจิกายน 2550)
“สวนใหญ นักเรียนของครูจะมีปญหากระโดดไมขึ้น ตัวหนัก ไมกระเดง ครูจะพูดกับเขาวา
ทําไมนักเรียนทําตัวเหมือนตุกตาตายแลว ไมกระเดง พรอมกับโยนตุกตาลงพื้น และโยนลูกบอลลง
พื้น แลวบอกวานี่ตองเดงแบบนี้ โยนตุกตาอีกรอบและพูดวาทีน่ ักเรียนทําเหมือนกับตุกตาแตครู
อยากใหนกั เรียนกระโดดสูงและกระเดงเหมือนอยางลูกบอล นักเรียนก็จะเขาใจวาตัวเขาหนักยังไง
เวลาทําทากระโดด ครูอาจจะเขาไปอุมนักเรียนทีละคนคางไว และบอกใหนกั เรียนชี้เทาแหลมใน
อากาศ สําหรับตอนลงมาจากการกระโดด ครูจะย้ําใหนักเรียนเอาปลายเทาลงมากอน แลวคอย
เอาสนเทาตาม เพราะนักเรียนสวนใหญจะชอบเอาสนเทาลงกอน ซึง่ จะทําใหตัวหนักมาก และ
กระโดดลงมาทําใหเกิดเสียงดัง”
(กานติมา ศิรวิ ิชา, สัมภาษณ . 20 พฤศจิกายน 2550)
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“ครูใหทําแบบฝกหัด ถีบกําแพงกอน และใหเทาคูดวย ถานักเรียนยังทําโดยการใชเทา
อยางถูกวิธีไมได ครูจะทําใหดูโดยใชมือ คอย ๆ ยกสนมือขึ้นมากอน แลวคอยเอานิ้วผลักออกมา
คือสอนใหใชอุงเทากอน เมื่อจะกระโดด จะไดกระโดดไดสูง ๆ เมื่อทํากับกําแพงไดแลวก็จะมาทํา
กลางหอง โดยฝกใหนักเรียนใหยอและเขยงใหสูงที่สุดกอน คือ ใหยอ เขาตึงและเขยง จากนั้นจึงให
กระโดด และบอกนักเรียนวาใหทําขาและเทาแหลม ๆ เหมือนจรวดหรือดินสอ ถานักเรียนทําแลว
กนยื่นออกไปเวลาลงมาจากการกระโดด ครูก็จะหันขางใหนักเรียน และทําใหดู ครูจะทํา 3 แบบ
แบบที่ 1 กระโดดลงมาแลวกนยื่นออกไป แบบที่ 2 กระโดดลงมาแลวพุงยื่นออกมา แบบที่ 3 เปน
แบบที่ถูกตอง แลวครูก็จะใหนักเรียนเลือกวาชอบแบบไหน ถาชอบแบบที่ 3 ก็ตองพยายามทําตาม
ครู”
(นวพัณณ ชิดสินวรพันธ, สัมภาษณ .15 ธันวาคม 2550)
โดยสรุปเรื่องการสอนการกระโดด ครูผูใหสัมภาษณจะใหนักเรียนฝกการกระโดด โดยทํา
แบบฝกหัดถีบกําแพงกอน แบบฝกหัดนี้ คือ การเอาเทาทั้งสองยันที่กําแพง เขางอ แลวถีบตัวออก
จากกําแพงใหไดไกลที่สุด พรอมทั้ง ขาทั้งสองจะตองเหยียดตึง เทาชี้ แบบฝกหัดนี้จะชวยใหขาของ
นักเรียนแข็งแรงขึ้นเมื่อทําบอย ๆ และยังชวยใหนักเรียนชี้เทา และเหยียดขาตึงไดดวย เนื่องจากยัง
ไมไดกระโดดลอยอยูบนอากาศจริง ๆ นักเรียนจะเห็นและเขาใจวา เขาจะตองทําขาและเทาแบบนี้
เมื่อเขากระโดดจริง
การที่จะใหนักเรียนเขาใจถึงขาและเทาที่เขาจะตองทําเมื่อกระโดดลอยอยูในอากาศ อาจ
ทําไดโดยครูเขาไปอุมนักเรียนคางไว แลวนักเรียนชี้เทาและเหยียดขาใหตึง หรือ ฝกใหนักเรียน
กระโดดโดยจับบารกอน เมื่อมีบารใหจับ นักเรียนจะพยายามโหนบารและยันตัวขึ้น เทาและขาจึง
มีเวลาที่จะชี้และเหยียดตึงในอากาศกอนลงถึงพื้น
เมื่อนักเรียนกระโดดไดแลว ในการที่จะใหนักเรียนกระโดดใหไดสูง ๆ ครูอาจใชวิธีเอามือ
วัด และใหนักเรียนฝกกระโดดใหหัวนักเรียนชนมือครู นักเรียนจะพยายามกระโดดใหถึงมือครู แต
ครูตองเตือนนักเรียนดวยวาระวังอยาใหตัวแอน ลําตัวทั้งหมดจะตองตั้งตรง และเนนเรื่องขา และ
เทาอีกครั้ง นักเรียนก็จะพยายามที่จะกระโดดสูง ๆ และยังรูสึกสนุกสนานอีกดวย
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จากการสัมภาษณและสังการเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการสอน
เทคนิคการเตนบัลเลตในระบํา (Study/Dance) กลุมตัวอยางไดใชวิธีการสื่อสารตาง ๆ
ดังตอไปนี้
การเตนระบํา จะเปนการรวมทาตาง ๆ ของบัลเลตในระดับชั้นนั้น ๆ เขาไวดวยกัน เปนการ
ใชพื้นที่ และการจดจําทาตาง ๆ ที่เอามาเชื่อมตอกันอยางเหมาะสม และปฏิบัติทาทั้งหมดเหลานั้น
ไดอยางสมบูรณ
ซึ่งการเตนระบํานั้นจะประกอบดวย เทคนิคตาง ๆ ของบัลเลต (Ballet techniques) การ
แสดงออกทางสีหนา ทาทาง และอารมณ (Expression) การฟงและรูสึกไปกับดนตรี (Musicality)
นักเรียนที่ทําระบําจะตองมีความแข็งแรงทางดานเทคนิค และการแสดงออกที่นาดู เขากับดนตรี
ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะตองสรางในตัวนักเรียนตั้งแตยังเยาววัย
“ครูตองคุยกับเด็กกอนตั้งแตแรกเริ่มของการเตน โดยบอกนักเรียนวา สิ่งที่สําคัญของการ
เตนก็คือ การแสดงออกของสีหนา ความรูสึก (Feeling) อีกทั้งยังตองคิดถึงคุณสมบัติ (Quality)ใน
แตละทาที่จะแสดงออกมาดวย เชน Battement Tendus ก็ตองเขมแข็ง Battement Glisse ก็ตอง
กระฉับกระเฉง วองไว Port de Bras ก็ตองนิ่มนวล ออนหวาน ใสความรูสึก ตั้งแตทําที่บารเลย จน
มากลางหอง และระบํา ไมใชบอกแคตอนระบํา อย า งเดีย ว ครูควรจะเนนย้ํา ถึ ง ลั กษณะทั้ ง 2
ประการนี้ใหแกนักเรียนเสมอ ๆ นักเรียนก็จะคอย ๆ ซึมซาบและทําจนเปนนิสัยในทุกครั้งของการ
เตน การฟงเพลงก็เปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน ครูควรบอกนักเรียนใหใสมีอารมณรวมไปกับเสียงเพลง
แตอารมณที่นักเรียนควรจะมีอยูเสมอ คือ ความราเริง สดใส และตื่นตัว (สําหรับการเตนของเด็ก
อายุ 6-8 ป) ระบําก็ตอง ใสความรูสึก ในตอนเพลงชาก็ใสอารมณ ใหนักเรียนสังเกตดูเสน (lines)
ตาง ๆ ของรางกาย เพลงเร็ว มีทา กระโดดเล็ก กลาง ใหญ ตาง ๆ กัน อารมณก็ตองสนุกสนาน ซึ่ง
เด็กบางคนจะมี feeling มาตามธรรมชาติ บางคนมีขา และเทคนิคที่ดี แตพอทําอาจจะดูจืดชืด ไม
สวย ครูตองพยายามบอกและอธิบายใหเคาฟง”
(หมอมหลวง สุจีรา วิศิษฐกลุ , สัมภาษณ . 21 พฤศจิกายน 2550)
นอกจากนั้นครูอาจอธิบายถึงความรูสึกที่ตองการใหนักเรียนทําในการเตนระบํา โดยใช
การเปรียบเทียบกับสิ่งที่สามารถทําใหเกิดความรูสึกได เชน สี หรือ อากาศ
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“ตองอธิบายใหเด็กเขาใจกอนวา ระบํานี้มีสีอะไร เชน ระบํานี้สีชมพูนะคะ หนูเตนตอนนี้
ยังเปนสีเทา ๆ มืด ๆ อยู เหมือนฝนจะตกเลย เหมือนเมฆหมอกบังตา ไหนลองอากาศแจมใสซิคะ
หรือถาระบํานั้นมีความหมาย เราอาจจะบอกความหมายของระบํานั้น ๆ ก็จะทําใหเขาเขาใจ ไม
เตนลอย ๆ ไมรูเรื่องไมรูความหมาย ซึ่งถานักเรียนเตนระบําแบบลอย ๆ แลวจะไมกอใหเกิด
ความรูสึกใด ๆ เลย”
(ครูชนิกานต ชื่นบุญชู, สัมภาษณ . 22 พฤศจิกายน 2550)
ครูนวพัณณ ชิดสินวรพันธ และครูวิภาวี เบญจธนสมบัติ กลาววา เวลาสอนระบําตองแบง
สอนทีละครึ่ง ลําดับแรก สอนใหนักเรียนรูจักการใชพื้นที่กอนวา ตองเคลื่อนที่ไปที่ใดบาง โดยจะ
พูดวา “เดี๋ยวครูจะพานักเรียนเดินบนแผนที่นะคะ เราจะลากแผนที่กัน” และจูงมือนักเรียนใหเดิน
ตามทิศทางที่ตองเคลื่อนที่ไปในระบํา เมื่อนักเรียนเขาใจแลว จึงสอนทาทีหลัง ทานั้นจะสอนขา
กอน ตอมาก็ใหฟงเพลง แลวใหตบมือตาม เมื่อเขาใจจังหวะแลว จึงทําทาพรอมกับเพลง เมื่อ
นักเรียนเขาใจถึงการแสดงทาใหเขากับจังหวะในเพลงแลว ครูจะใหนักเรียนไปซอม เมื่อทุกคนเตน
ได ก็จะสอนการใชศรีษะ การหันหนาในทิศทางตาง ๆ แลวคอยสอนการใชแขน เมื่อไดครึ่งแรก
แลวก็จะสอนแบบเดียวกันในครึ่งหลัง เมื่อนักเรียนทําไดทั้งเพลง ก็จะบอกเทคนิค หรือสีหนาที่
จะตองแสดงออก เชน “ยิ้มหวานตอนนี้” “ทําหนาตกใจตอนนี้”
การที่ครูคอย ๆ สอนทีละขั้นตอนนั้น ทําใหนักเรียนสามารถตามบทเรียนไดทัน ไมสับสน
และยังทําใหเขารูสึกตื่นเตน คอย ๆ ดึงความสนใจของเขาเขามาเรื่อย ๆ วาแลวจะเปนอยางไรตอ
เริ่มจากการวาดแผนที่ ทําขา ศรีษะ แขน และสีหนาอารมณ สรางใหเกิดความอยากรู แลวพอรูก จ็ ะ
จําได แลวก็จะอยากซอมตลอดเวลา
ครูวิภาวี เบญจธนสมบัติ กลาววา เวลาสอนระบําตองแบงสอนทีละสวนเชนกัน คือตัด
ยอย ๆ สอนทีละชวง และจึงนํามารวมกันทั้งหมด อีกทั้ง ยังสอนระบําโดยตัดการหันไปที่มุมตาง ๆ
กอน เพื่อบอกทาและเทคนิ คให นักเรียนเขาใจ และทําได กอน คือใหหันตรงทั้งหมด และ เมื่อ
นักเรียนทําไดแลวคอยสอน ทิศทางในระบํา สอนการใชขากอน และจึงสอนการใชแขนและมือ และ
สุดทายก็เรื่องการใชหนา ในการสอนสีหนาและการแสดงออกของอารมณนั้น ครูจะทําใหนักเรียนดู
การที่ครูคอย ๆ สอนทีละขั้นตอนนั้น ทําใหนักเรียนสามารถตามบทเรียนไดทัน ไมสับสน
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ครูอนพัทธ ขจิตสุวรรณ และครูวิภาวี ปทุมพงศ กลาวเหมือนกับครูสามทานแรกในเรื่อง
การแบงสอนระบํา วาเวลาสอนระบําตองสอนทีละชวง แลวสอนแตชวงนั้นกอนจนแมนและคลอง
ไมสอนทีเดียวจบ อาจจะสอนทีละอยางดวย เชน สอนขากอน ตอมาสอนแขน แลวคอยเอามา
รวมกัน และทายสุดจึงสอนการใชศรีษะ นักเรียนบางคนไมมีไอเดียวาจะตองทําแขนอยางไรให
ถูกตองสวยงาม ก็ตองเขาไปจับเขา แลวก็ใหเขาทําใหดูพรอม ๆ กับที่ครูจะตองทําไปดวย โดยย้ํา
วา “ดู ๆ นะ ทําใหเหมือนคุณครูเลยนะ ทําใหเหมือนเลย” แลวนักเรียนก็จะพยายามทําใหเหมือน
เพราะการเรี ย นรู ของเด็ ก นั้ น มาจากการเลีย นแบบ ครูควรจะพูดชื่อทาของแขนเลย เชน First
position, Second position เพื่อใหนักเรียนเริ่มจะคุนเคยกับชื่อทาที่เปนภาษาอังกฤษ แตบางทาที่
ยากจนเกินไป เชนทา Demi Second position ครูอาจพูดเปนการเปรียบเทียบก็ได เชน “ทําแขน
เหมือนซุมกระโปรงของตัวเอง
ในการสอนสีหนาและการแสดงออกของอารมณนั้น ครูจะทําใหนักเรียนดู 2 แบบ แบบที่ 1
จะเปนแบบที่ไมดี คือครูจะทําไมมีชีวิตชีวา ไมยิ้มแยม และก็ทําแบบที่ 2 ซึ่งเปนแบบดี มีสีหนาที่
ยิ้มแยม และเขากับเพลงครูจะถามวา แบบไหนดี ใหนักเรียนเลือกวาชอบแบบไหน นักเรียนก็จะ
พยายามทําตามแบบที่ดี หรืออาจใชวิธีทําใหนักเรียนดู 2 แบบ แตครูบอกนักเรียนเลยวา แบบที่ 1
ผิด แตแบบที่ 2 ถูกตอง ซึ่งเมื่อครูทําแบบที่ผิด ครูจะทําแบบนาเกลียด ๆ หรือทําแบบตลกมาก ๆ
ใหนักเรียนรูสึกวาไมอยากทําในแบบนั้น ๆ บางคนขี้อายก็จะไมกลาแสดงออก ไมกลายิ้ม ครูก็จะ
พูดวา “ใครไมยิ้มแปลกประหลาด” หรือ “ใครไมยิ้มแสดงวาฟนหลอ” เด็กบางคนขี้อายมาก ๆ ครูก็
จะหยอกลอพูดตลก ๆ แลวเขาก็จะยิ้ม หรือหัวเราะออกมา นักเรียนจะคอย ๆ ซึมซับและเคยชินจน
ทําไดเองเปนธรรมชาติ โดยที่ครูไมตองบอกอีก การแสดงออกทางอารณและสีหนานั้นเปนสิ่งที่
สําคัญสําหรับการทําระบํามาก ๆ เนื่องจากจะทําใหการทําระบํานั้นนาสนใจ สวยงาม และยังมีผล
ตอคะแนนที่จะไดในการสอบอีกดวย
การเลาเรื่อง เปนอีกวิธีหนึ่งของการสอนระบํา ครูเสาวคนธ พลัดพลูผล ครูวิภาวี ปทุมพงศ
และ ครูอนพัทธ ขจิตสุวรรณ กลาววา เมื่อสอนระบํา ครูควรเลาเรื่องดวย เหมือนเลานิทานให
นักเรียนฟง เชน ในการสอนระบําวาวของชั้น Primary ครูเสาวคนธจะเลาเรื่องใหนักเรียนฟงวาใน
ระบํามีเรื่องราวอยางไรบาง และจะพูดเรื่องราวนั้น ๆ ในขณะที่นักเรียนเตนดวย ยกตัวอยางเชน
“ตอนเชาอากาศดี ออกไปเชนวาว ลมพัด หนาว เจอวาววางอยู ตกใจ อาปากหวอ (ครูจะพูดกํากับ
ใหนักเรียนแสดงสีหนาดวย) วาวลอยไปแลว โอะโอ” การที่ครูทําเสียง “โอะโอ” ทําน้ําเสียงใหนา
ตื่นเตน เนื่องจากน้ําเสียงเปนสิ่งสําคัญ ในการเลาเรื่องไปในขณะที่นักเรียนเตน เพื่อใหเด็กเกิด
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ความรูสึกไปกับเรื่องราว และเสียงเพลง หรือ อาจเลาเรื่องไปพรอม ๆ กับการถามนักเรียนใหมีสวน
รวมในเรื่องราวนั้น ๆ ดวย เชน ครูอนพัทธพูดวา “ออกมาจากบานดูทองฟาที่สดใส” “ไหนใครเห็น
นกมั้ย” นักเรียนก็จะตอบวาเห็น แลวก็ตาเขาก็จะเปนประกาย คือ สายตาเขาที่แสดงออกมานั้นจะ
แตกต า งจากการบอกนั ก เรี ย นเพีย งแคว า “อา ว เงยหนา มองบน” สายตาของเขาที่ม องจะไม
เหมือนกัน การที่ครูเลาเรื่องและถามใหนักเรียนมีสวนรวมนี้ จะทําใหนักเรียนตื่นเตนและชอบมาก
ครูตองทําน้ําเสียง ทําทาตื่นเตนไปกับนักเรียนดวย “อาจทําเสียงลมพัด ชูว” นักเรียนจะชอบและ
รูสึกสนุก ครูตองทําทาทาง เลาเรื่องราว และ สรางความรูสึกใหกับเด็ก ถาครูเพียงแตบอกเขาตรง
ๆ วา“กมตัวลงและยืดมือขึ้น” นักเรียนก็จะทําแบบจืดชืด ไมมีลีลา ไมมีความรูสึกหรือหนาตาที่ไป
กับเพลง เพราะฉะนั้นการเลาเรื่องจะชวยในดานการแสดงออกของสีหนา ลีลา ทาทางไดอยางดี ให
มีคุณสมบัติของ Presentation และ Expression
นักเรียนบางคนเตนระบํา ทําเทคนิคอยางถูกตอง แตภาพที่ออกมานั้นไมนาดูหรือไม
สวยงาม คือใหความรูสกึ “หอเหี่ยว” นั่นเปนเพราะเขาขาดทางดานลีลา และความรูสึกในระบํา ครู
จะตองอธิบายใหนักเรียนรู ถึงความหมายของระบําที่เตน และกระตุนใหเขาแสดงออกมา เพราะวา
การเตนระบําที่สวยงามนั้นจะตองประกอบดวยทุกสวนของรางกายที่แสดงออกอยางสวยงามและ
ถูกตองทั้ง ตัว ขา แขน มือ ศีรษะ และสีหนา เมื่อครูอธิบายถึงความหมายของระบําแลว ก็ควรจะ
ทําใหนักเรียนดูเปนตัวอยางดวย เพื่อใหนักเรียนสรางภาพที่ครูอยากใหนักเรียนทําออกมา ครู
อาจจะ บันทึกการเตนระบําของนักเรียนไว และเปดใหเขาดู เขา จะไดเห็นตัวเองวาเปนอยางไร
ตองปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มสวนไหน หรือเปดวิดีทัศนที่บันทึกการเตนของนักเรียนรุนใหญใหดู
นักเรียนจะรูสึกตื่นเตน กระตือรือรนอยากทําใหไดเหมือนที่รุนพี่ทํา และพยายามที่จะทําตาม
แบบอยางที่ไดเห็น
จากการสัมภาษณและสังการเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารในการสอนทักษะ
บั ล เล ต ควบคู กั บ การสร า งจิ น ตนาการเพื่ อ ให เ กิ ด การแสดงออกทางอารมณ และ
ความรูสึก รวมทั้งคุณสมบัติที่ถูกตองในการเตนบัลเลต กลุมตัวอยางไดใชวิธีการสื่อสารตาง
ๆ ดังตอไปนี้
“การสอนทักษะบัลเลตควบคูกับการสรางจินตนาการนั้น เปนสิ่งที่ตองเริ่มตั้งแตเด็กเล็ก ๆ
ตองมีกิจกรรมเสริมใหนักเรียนไดฝกการแสดงออก มีการสอนระบําเพิ่มจากที่มีในหลักสูตรเขาไป
โดยแทรกการแสดงออกของสีหนาทาทาง คลาย ๆ กับการแสดง (Acting) เชน การหาว บิดขี้เกียจ
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ชวงไหนที่สนุกก็ตองทําทาทาง และสีหนาที่สนุกสนาน ชวงไหนชาก็ตองทําสีหนาและอารมณไป
ตามเพลงดวย ครูจะตองมีการเตรียมการสอนมาอยางดี มีการเตรียมระบําอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
บทเรียนมาใหนักเรียนทํา เชน ระบําหนูนอยหมวกแดง ระบํานางเงือก เปนตน ซึ่งนอกจากนักเรียน
จะไดรับความสนุกสนานแลว ยังเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดจินตนาการและการแสดงออกได
ดวย
เพลงก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ครูจะตองใชเพลงที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่กําหนด หา
เพลงจากการตูน หรือเพลงสําหรับเด็กใหนักเรียนฟง แลวถามกระตุนเขาวา เขารูสึกอยางไร แลวให
เขาทําทาตาม ฝกใหนักเรียนฟงเพลงและทําทาไปตามเพลงบอย ๆ
ในระหวางที่ทําทา ครูตองทําไปพรอมกับนักเรียนดวย หรืออาจทําใหนักเรียนดูกอน แลว
นักเรียนก็จะพยายามทําตาม ทําทาทางและสีหนาใหไดเหมือนครู ครูจะพยายามบอกเขาวามัน
ไมใชสิ่งที่นาอาย ในการที่จะแสดงสีหนาทาทางในการเตน แตเปนสิ่งที่ทําแลวดูดีและสวยงาม อีก
ทั้งยังทําใหไดคะแนนในการสอบดีดวย”
(นวพัณณ ชิดสินวรพันธ, สัมภาษณ . 15 ธันวาคม 2550)
“นักเรียนจะชอบทําระบํา หรือทําทาที่มีเรื่องราวตาง ๆ เพราะฉะนั้น ในการสอนทักษะ
บัลเลตใหกับนักเรียน ควบคูกับการสรางจินตนาการ ครูตองมีการเตรียมการสอนมากอน โดยหา
เพลง และ คิดทาที่เปนดานทักษะทางเทคนิค แลวใสเรื่องราวเขาไป มีการเลาเรื่องราวใหนักเรียน
ฟง พรอมกับใสทาเทคนิคตาง ๆ ของบัลเลตเขาไป เชน ไปสวนดอกไม ไปเก็บดอกไม ดมดอกไม
สดชื่น ชวนเพื่อนมาเตนดวยกัน หรือไปทะเล เลนทราย เลนลูกบอล เก็บหอย กระโดดโลดเตนขาง
ๆ ชายหาด หรือ ไปสวนสัตว ไปเจอสัตวมากมาย ตกใจหมุนตัว หลบหลังคุณแม เปนตน”
(เสาวคนธ พลัดพูลผล, สัมภาษณ . 19 ธันวาคม 2550)
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“การสอนทักษะบัลเลตควบคูกับการสรางจินตนาการนั้น เปนสิ่งที่ตองเริ่มตั้งแตเด็กเล็ก ๆ
ต อ งมี กิ จกรรมเสริ มให นั ก เรี ย นได ฝก การแสดงออก มีก ารสอนระบํ า เพิ่ ม เขา ไปโดยแทรกการ
แสดงออกของสีหนาทาทาง (Acting) เปนการใช Mime (การแสดงทาทางเพื่อเลาเรื่อง) พรอมกับ
การเลาเรื่อง เชน เก็บผลไม ทําลูกโปง ครูจะกระตุนใหนักเรียนแสดงสีหนาและอารมณใหสวยงาม
โดยพยายามเนนกับเขาวา การเตนตองเตนเพื่อใหคนอื่นดู ไมใชเตนคนเดียว ตองเตนใหคนดูมี
ความสุข มีการใชสีหนาและยิ้มแยม”
(วิภาวี เบญจธนสมบัต,ิ สัมภาษณ . 20 ธันวาคม 2550)
“ในการเตนครูจะใชการเลาเรื่องหรือเลานิทานใหนักเรียนฟง และกําหนดบทบาทให
นักเรียนแสดงตามบทบาทนั้น ๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดจินตนาการและอารมณไปกับการเตนนั้น
จากนั้นแสดงใหนักเรียนดู โดยใหนักเรียนเปนผูชมกอน แลวจึงใหนักเรียนออกมาเปนนักแสดง
พรอมกับครูผูสอน ในการเลาเรื่องนั้นครูอาจเลาวา “วันนี้เราจะไปปกนิกกัน ทุกคนจะมีตะกราอยู
ในมือ ไหนตะกราใครสีอะไรกันบาง มือที่ไมไดถือตะกราใหจับกระโปรงไว มือขางไหนมีกระโปรงให
ขาขางนั้นชี้ไปขางหลังนะคะ (Preparatory step) จากนั้นก็ออกเดินทางไปปกนิกกัน เราจะไปเที่ยว
กันนะ เที่ยวเสร็จเราจะหยุดนั่งพัก แลวทําขาวปนกันนะคะ ในขาวปนเราใสไสปลาทูนา โรยงาดําไว
ขางบน แลวก็เอาสาหรายหอทับ อั้ม!! อรอยจังเลย” (พูดเปนภาษาญี่ปุน เนื่องจากสอนเด็กญี่ปุน)
ครูจะไมพูดในสิ่งที่เพอฝนเกินไป เพราะวานักเรียนเริ่มเขาใจแลววา มันเปนไปไมได จะพูดให
เรื่องราวที่มีอยูจริงที่นักเรียนไดประสบพบเห็นในชีวิตประจําวันของเขา เชน ไปปกนิกกัน ปนขาว
ปน ทําแซนวิช เปนอะไรที่ในชีวิตประจําวัน คลาย ๆ กับเลนขายของ เห็นไดจริง จับตองได เพราะ
เด็กบางคนฉลาด และคิดมาก เขาจะถามวามันเปนอยางนั้นจริง ๆ หรือซึ่งจะทําใหเสียเวลามาก”
(ธีโรฬาร กฤตยาเกียรณ, สัมภาษณ . 17 มกราคม 2551)
จากการสัมภาษณและสังการเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการสอน
เทคนิคบัลเลต สามารถประมวลออกมาเปนวิธีการสื่อสารตาง ๆ ที่กลุมตัวอยางไดใช ดังตอไปนี้
1. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติแกนักเรียนโดยละเอียด อยางตรงไปตรงมา
• “นักเรียนตองเก็บกน และยืดทองขึ้นนะคะ”
• “แขนตึง แตไมเกร็งนะคะ ”
• “ทําแขนโคง ๆ อยาตึงเกินไปหรือเหี่ยวเกินไป
• ”ขาตรงชิดกัน ไมงอนะคะ”
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2. ใชการเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย)
• “ยืนยังไงใหสวยเหมือนเจาหญิงคะ เจาหญิงตองขายาว ๆ เหยียดตึง ตัวตรง
สวย”
• “การยืน ตองขาติดกัน เหมือนรูดซิปจากสนเทา ขึ้นมาถึงเปากางเกง ขาติดกัน
สนิท อยาใหซิปแตก ซิปแตกเดี๋ยวโปนะคะ”
• “ขาที่ยืนตองเหยียดตรง เหมือนเวลาสรางบาน จะมีเสาบาน ถาเสาเอ็นบานก็
จะพั ง ล ม ลงมา เช น เดี ย วกั บ การยื น ขาที่ ยื น ขาที่ จ ะรั บ น้ํ า หนั ก เราก็ ต อ ง
แข็งแรง และตรง ถาไมแข็งแรง เราจะยืนไดยังไง เดี๋ยวมันก็จะเซ”
• “เวลาจะเอาขาที่ยกวางลง เหมือนกับวาวางลงบนเปลือกไขนะคะอยาใหไขแตก
นะคะตองวางเบา ๆ”
• “กระโดด ขาตึง ยืด เหมือนกับมีมือวิเศษดึงขาออกมาใหยาว ๆ เหยียดยืดลงไป
ที่พื้น”
• “แลวก็เหมือนมีมือวิเศษดึงหัวขึ้นไปดวย จะไดกระโดดสูง ๆ “
• “ทําไมทําตัวเหมือนตุกตาตายแลว ไมเห็นกระเดงเลยคะ (พูดพรอมโยนตุกตา
ลงพื้น ตอจากนั้นก็โยนลูกบอลลงพื้น แลวบอกวา) นี่ตองเดงแบบนี้ หนูทําออก
มาแลวตัวมันหนักเหมือนตุกตาตัวเมื่อกี้เลย”
• “ระบํานี้สีชมพูนะคะ หนูเตนตอนนี้ยังเปนสีเทา ๆ มืด ๆ อยู เหมือนฝนจะตก
แลว เหมือนเมฆหมอกบังตา ไหนลองอากาศแจมใสซิคะ”
3. อธิบายใหเห็นภาพ โดยอางอิงจากสิ่งใกลตัวของนักเรียน
• “ใหแขนเปนรูปไข หามใหแขนเหี่ยว ๆ ตองพยุงแขนขึ้นมา”
• “หนูเคยขึ้นลิฟทใชมั้ยคะ เวลาจะยกขาก็เหมือนกับวาเราจะขึ้นลิฟท ขาก็ขึ้น
ลิฟทเหมือนกันนะคะนักเรียน ฮึบขึ้นนะคะ”
• “ทําตัวเปนเลขหนึ่ง เลขหนึ่งก็ตองบาง ๆ แบน ๆ ไมมีพุงไมมีกน เก็บทั้งทอง
และกน”
• “ทําตัวเปนตัว L คะ ตัว L ตองผอม ๆ บาง ๆ ใชมั้ยคะ”
• “ยืนเปดเทา First position หนู รูจักตัว V มั้ย ไหนลองวาดตัว v ซิ แลวก็ลอง
ทําเทาใหเปนรูปตัว v แบบเมื่อกี้เลย”
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4. บอกและยกตัวอยางใหนักเรียน ทํามากกวาความเปนจริง เพื่อใหสามารถปฏิบัติได
อยางเต็มที่
• “ทําตัวใหสูงเปนตนไมเลย ตองยืดตัวมาก ๆ”
• “เก็บพุง โดยทําใหสะดือเล็ก ๆ ที่สุด”
• “นักเรียนตองยืดตัวขึ้นอีกเปนเทาตัว คิดวาสูงขึ้นอีกเทาหนึ่งเลย”
• “ยืดตัวขึ้นเหมือนกับวามีใครมาดึงตัวเราขึ้นไป ใหติดเพดานเลย”
5. สื่ อ สารกั บ นั ก เรี ย นโดยใช ก ารเล า เรื่ อ งราว พร อ มทั้ ง ทํ า ท า ทางและน้ํ า เสี ย งแสดง
ความรูสึก เพื่อใหนักเรียนเกิดจินตนาการ ไมสื่อสารกับนักเรียนแบบทื่อ ๆ ตรง ๆ วาใหเขาทํา
อยางไร เพราะเขาจะทําแบบจืดชืด ไมมีลีลา ไมมีความรูสึกหรือสีหนาที่ไปกับเพลง
• “ออกมาจากบานดูทองฟาที่สดใส และมาเลนวาวกัน”
• ไมบ อกนัก เรีย นว า ให “ก ม ตั ว ลงและยื ดมื อขึ้ น ” แตพู ดวา “นั ก เรี ย นทํ า แขน
เหมือนถูกลมพัดจากขางลางขึ้นบน”พรอม ทําน้ําเสียงลมพัด “ชูว”
• ไมพูดวา “อาว เงยหนามองบน” แตใหถามนักเรียนวา “ไหน ใครเห็นนกมั้ย”
(เด็กก็จะตอบวาเห็น แลวก็ตาเขาก็จะเปนประกาย คือตาเขาจะเปนอีกอยาง
หนึ่งเลย ตาของเขาที่มองขึ้นไปจะไมเหมือนกัน)
6. บอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม
• “นักเรียนตองพยายามใหยืดเขาตึงที่สุด เพราะเขาจะสงไปถึงปลายเทานะคะ
พอนักเรียนยืดเขาแลว ขั้นตอไปก็ตองกดนิ้วโปง กดนิ้วโปงใหมากที่สุด เพื่อให
เทาชี้ จะไดมีเทาและขาที่สวย ๆ นะคะ”
• “กระโดดลงมาตองนิ่งนะคะ อยาเซไปมา ตองลงโดยใชปลายเทากอน อยาเอา
สนลงกอน และก็เหยียบไปที่สนทีหลัง มิฉะนั้น หนูจะเจ็บสนและเจ็บขอเทานะ
คะ ตอไปถาหนูอายุมากขึ้น หนูก็จะมีปญหาในเรื่องขอเทา ลงมาก็ตองนิ่ม ๆ
อยากระแทกลงมาที่สนเทา”
7. พูดใหนักเรียนรูสึกวาควรทําใหตัวเองดูดี สวยงาม เนื่องจากสิ่งที่กําลังปฏิบัติไมสวย
และไมนาดู โดยที่ไมไดวิจารณตรง ๆ แตใชการเปรียบเทียบ
• “ต อ งเก็ บ ก น ลง ถ า เอาก น ยื่ น ออกมาแล ว จะเหมื อ นกะละมั ง เห็ น แล ว ครู
อยากจะซักผา”
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• “ถางอตัว ก็จะเหมือนกุง เหมือนเตาไมสวยนะ ถาหนูยืดตัวขึ้นก็จะเหมือนเจา
หญิง”
8. กระตุนใหนักเรียนอยากที่จะแสดงฝมือ แสดงความเกงใหครูเห็น
• “ไหนนักเรียนลองทําตัวใหผอม ๆ ที่สุดและนักเรียนลองเลนกลใหครูดูหนอย
โดยการเก็บตรงนี้ (สะโพก) เขามาสิคะ”
• ”นักเรียนกระโดดสูง ๆ ไดมั้ยคะ ไหนลองทําใหครูดูหนอยไดมั้ย”
• “คนไหนชี้เทาแหลม ๆ แสดงวาเปนนักเรียนที่เกงมาก ๆ “
9. ใชการสัมผัสเพื่อจัดทาทางใหนักเรียน
• “ใหนักเรียนลองยืดทอง ยืดขึ้นในแนวดิ่ง (ครูพูดพรอมกับไปตี ๆ เบา ๆ ตรง
ทองของเด็กทีละคน ใหเขารูสึกวาจะตองยืดขึ้นทางนี้ ตัวเขาก็จะยืดขึ้น)”
• บอกใหนักเรียนทําขา Turn out พรอมทั้งจับขานักเรียนใหหมุนออก (Turn out)
10. ใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ มารวมเปนทา
• “ใหนักเรียนนั่งลงที่พื้นกอน แลวใหทําขาตึง นักเรียนจําภาพที่ขาตึงแบบนี้
• “ลองใหนักเรียนชี้เทาที่พื้นธรรมดา ๆ ดู แลวก็บอกเขาวา “ขาก็หามงอ ตอนอยู
บนอากาศ ตองเหยียดขา ยาว คิดถึงเวลาเราชี้เทา เราก็เหยียดขายาวและก็กด
ปลายเทาลงใชมั้ยคะ เราก็ตองนึกภาพนั้นไวและทําแบบนั้นบนอากาศ”
• ใหเขานั่งยืดขาแลวจับดึงขาเขาออกมา เปนไอเดียสําหรับการยืดขา
• ใหนักเรียนนอนราบไปกับพื้น ยกเทาขึ้นมา และจับเทาของเขาบิดออกใหขา
Turn out พอเริ่มเปดไดแลว ก็ใหยืนขึ้นทําจริง
11. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise) สําหรับทาตาง ๆ โดยครูเปน
ผูออกแบบ แบบฝกหัดตาง ๆ เอง
• ฝกใหนักเรียนนั่งลงแลวหันหนาเขากําแพง เอาเทาทั้งสองยันเขากับกําแพงแลว
ดันตัวออกจากกําแพง เปนการฝกกําลังกลามเนื้อขา
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12. แสดงทาที่ถูกตองสวยงามใหนักเรียนดู เพื่อใหนักเรียนเห็นภาพและเขาใจวาภาพที่
ควรจะแสดงออกมาอยางไร และพยายามเลียนแบบ (Copy) สิ่งที่ครูทํา
• “นักเรียนดูคุณครูดี ๆ นะ แลวทําใหเหมือนคุณครูเลยนะ ทําใหเหมือนเลย”
• “ครูจะทําใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนทําสวย ๆ อยางที่ครูทําเลยนะคะ”
13. หาอุปกรณเสริมมาชวยในการสอน
• “เอาตลับเทปใหนักเรียนหนีบไวระหวางขาทั้ง 2 ขาง “นักเรียนลองหนีบตลับ
เทปเอาไว แลวหามใหเทปหลนนะคะ”
• “เอามงกุฏมาใสใหนักเรียน แลวบอกวา “เจาหญิงสวยใสมงกุฏนะคะ แตวาเจา
หญิงตองระวังอยาใหมงกุฏตกนะคะ”
14. ในการใชศัพทในบัลเลตซ ึ่งเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษนั้น เด็กจะยังไมเขาใจ
และจะยังจําชื่อทาตาง ๆ ไมได เพราะฉะนั้นในตอนแรก ครูควรบอกเปนภาษาไทยกอน โดยใชคําที่
เขาใจไดงาย พื้น ๆ ไมซับซอน แลวคอย ๆ เพิ่มทีละนิด โดยครูจะบอกชื่อทากอน แลวจึง
เปรียบเทียบกับคําที่เขาใจไดงาย ใหนักเรียนรูวาคือทาอะไร ตอไปนักเรียนจะจําไดเอง
• ยืนเทา First Position คือยืนเทาเปนตัววีนะคะ ไหนนักเรียนลองวาดตัววีซิคะ
• ทํา Plie ก็คือ การยอขาลงนะคะ หรืองอขา
• ทําทา Demi plie ทําบานกับหนาตาง (Demi plie in Second และ Demi plie
in first)
• ครูบอกชื่อทา Exercise for hand and arm extention และพูดวาทําแขนเปน
ปกผีเสื้อ
• ครูบอกชื่อทา Exercise for Feet แลวพูดตอวา เทาหลับ เทาตื่น
• เกรด 1-2 นักเรียนจะรูเรื่องมากขึ้น ครูรองเพลงไปดวย โดยเอาชื่อทามาพูดเปน
เนื้อเพลง
จากการสังเกตการณและสัมภาษณครูสอนบัลเลต กลุมตัวอยางบางคนจะมีเทคนิคการ
สอนพิเศษเฉพาะที่แตละคนยึดถือเปนแบบของตนในการสอนสอนเทคนิคบัลเลต ดังตอไปนี้
1. ดูรายละเอียดกอนวา แตละทามีรายละเอียดที่นักเรียนควรจะตองทําบาง และแยกยอย
ทาโดยใหนักเรียนเขาใจมากที่สุด ทั้งหมดนี้จะทําโดย ทําทาเปน Exercise อยางอื่นกอน ไมได
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ทําทาในหลักสูตร (Syllabus) เลยเปนเวลา 3 เดือนแรก จะคลาย ๆ กับทํา Free class แตทาที่ให
นักเรียนทําจะเชื่อมโยงกับทาในหลักสูตรที่ตองใชสอบ เพื่อชวยในดานเทคนิคของนักเรียน และ
การสรางกลามเนื้อที่ถูกตอง โดยครูจะตองมีการเตรียมการสอนนอกเหนือจากหลักสูตรที่มี และหา
เพลงเปน Free music มาใหเขากับ Exercise ที่นํามาสอนดวย (วิภาวี เบญจธนสมบัติ, สัมภาษณ
. 20 ธันวาคม 2550)
2. สอนโดยใชหลักเหตุผล คือ จะอธิบายใหนักเรียนวาตองทําสิ่งนี้ เพื่อจะชวยในดานไหน
ตอไปในการเตน เชน การบิดขาออกให turn out ตองบิดตั้งแตตนขาดานบน เพื่อใหปลายเทา
ดานลางเปดออก และถาฝกอยางนี้ตอไป ก็จะทําใหทาอื่น ๆ ในการเตนบัลเลตทําไดอยางสวยงาม
และถูกตองอีกดวย (วิภาวี เบญจธนสมบัติ, สัมภาษณ . 20 ธันวาคม 2550)
3. ครูมักจะถามนักเรียนเพื่อกระตุนใหเขาไดคิดวา แตละทาที่เขาทํานั้น เขาจะตองทํา
พรอมทั้งคิดดวยวาทานั้นมีคุณสมบัติอยางไร เชน เวลาชี้เทามาขางหนาตองทําอยางไร ตองคิดวา
เทาจะตองหมุนออกไปทางไหน หรือการเตะขาขึ้น ตองมีอะไรบางที่หามขยับ และตองระวังสวน
ไหนของรางกายไมตรงบาง เปนการกระตุนใหนักเรียนเตนและคิดไปดวย ไมใชเตนอยางเดียว
(วิภาวี เบญจธนสมบัติ, สัมภาษณ . 20 ธันวาคม 2550)
4.
ครูมักจะใช ธรรมชาติและสั ตวในการเปรียบเทียบกับทา ตาง ๆ โดยจะพูดเปน
ภาษาอั ง กฤษด ว ย เพื่ อ เปน การสอนภาษาอั ง กฤษไปด ว ยในตัว เช น “เป น เตา ” (Turtle) “เป น
ปลาดาว” (Starfish) (วิภาวี เบญจธนสมบัติ, สัมภาษณ . 20 ธันวาคม 2550)
5. ใชการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) บางครั้งครูก็จะแสดงเปนนักเรียนและเตนให
นักเรียนดู ใหนักเรียนเปนครูและบอกวาครูทําอะไรที่ผิดบาง ใหนักเรียนแกขอผิดพลาดทีค่ รูทาํ และ
บอกสิ่งที่คิดวาดีออกมา (นวพัณณ ชิดสินวรพันธ, สัมภาษณ .15 ธันวาคม 2550)
6. หาสื่อ อุปกรณมาเชื่อมโยงเพื่อชวยในการสอน เพราะบางทีครูเตนแลวนักเรียนไม
สามารถทําตามได เชน ทา Pas de Bas ครูจะใหเด็กถอดรองเทา แลวใหนักเรียนกระโดดขามโดย
ใชขากาวกระโดดทีละขาง โดยบอกกับนักเรียนวา ขางแรกที่ติดกับรองเทาตองกาวกระโดดขามไป
กอน แลวใหขาขางที่สองกระโดดขามตามมา เมื่อนักเรียนเริ่มทําไดแลว จึงเพิ่มการยืด-ยอตัวเขาไป
เปนการ break down ทาและทําอยางชามาก ๆ และยังมีอุปกรณเชื่อมโยง ใหเขารูวาตองใช
รางกายอยางไร (นวพัณณ ชิดสินวรพันธ, สัมภาษณ .15 ธันวาคม 2550)
7. สอนทาคราว ๆ อยางไมละเอียดกอน ใหนักเรียนทําไดกอน แลวคอยใสรายละเอียด
ภายหลัง โดยบอกทา จังหวะ แลวจึงบอก “เคล็ดลับ” หรือเทคนิคที่ควรจะมีในเทานั้น เชน เวลาชี้
เทาดานขางก็ตองเก็บกน ทอง “คราวนี้มาดูเคล็ดลับของทานี้นะคะวาคืออะไร ทํายังไงถึงจะทําได
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สวย และถูกตอง” (นวพัณณ ชิดสินวรพันธ, สัมภาษณ .15 ธันวาคม 2550 และ วิภาวี ปทุมพงศ
,สัมภาษณ . 18 มกราคม 2551)
8. เมื่อสอนทาใหมแกนักเรียน ครูจะใหนักเรียนเตนและพูดไปกับเพลง เพื่อใหจําทาได
และทําไดเขากับจังหวะ เชน ทา Walk and Point ใหเด็กพูด “Walk Walk Walk and Point” หรือ
ทา Saute and Echappe sauté ของเกรด 2 ซึ่งเปนทาที่คอนขางยาก ครูจะใหเด็กรองไปตามเพลง
โดยพูดชื่อทา แตยังไมทําทานั้นกอน จนกระทั่งนักเรียนรูวาตองทําทาอะไรในจังหวะอะไร แลวจึง
ใหทําจริง ๆ กับเพลง เชน “Saute Saute Echappe ปด First” นอกจากนี้ ในการสอนจังหวะใหแก
นักเรียน อาจใชวิธีใหนักเรียนตบมือใหเขากับจังหวะกอน โดยที่ในการตบมือในแตละจังหวะแทน
การทําทาตาง ๆ ในจังหวะนั้น (เสาวคนธ พลัดพูลผล, สัมภาษณ . 19 ธันวาคม 2550)
9. ในการสอนเทคนิคบัลเลต ครูจะใหฝกทําระบําที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่ครูคิดขึ้นเอง
โดยเอาทาเทคนิคใสเขาไปดวย เปนการสอนทาเทคนิคอยางสนุกสนาน นักเรียนจะชอบและก็รูสึก
วาเมื่อทําทาเทคนิคเหลานี้กับระบําที่สนุกสนานแลว เขาไมไดรูสึกเบื่อหรือไมอยากทําเลย เมื่อเอา
ทาเทคนิคนั้นแยกออกมาทําตางหาก เขาก็จะทําไดดีขึ้น (ธีโรฬาร กฤตยาเกียรณ, สัมภาษณ . 17
มกราคม 2551)
10. ครูจะตองวางตนใหนักเรียนรูสึกสนิทสนม แตก็ไมใชมากเกินไปจนไมมีความเคารพ
นักเรียนควรจะมีความ”ยําเกรง” แตไมได “กลัว” ครู สิ่งเหลานี้จะเอื้อตอการสอนใหงายยิ่งขึ้น คือ
นักเรียนจะเชื่อฟงครู และกลาที่จะถามหรือแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของเขาในการเรียน ซึ่งในการ
สรางความสนิทสนมนั้น ครูตองทําหนาที่เปนคนที่สามารถใหคําปรึกษาแกนักเรียนได ใหนักเรียน
รูสึกไววางใจ และพรอมที่จะแบงปนเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตของเขาใหกับครูฟงได และครูก็ไมใช
สอนเขาแคบัลเลต แตจะตองสอนในทุก ๆ อยางของชีวิตดวย เชนระเบียบวินัย การปฏิบัติตัวใน
สังคม สวนการสรางความยําเกรงแตไมเกิดความกลัวนั้น ครูควรจะมีการหยอกลอเลนกับนักเรียน
ไดบางเปนครั้งคราว แตก็ไมมากจนเกินไป และควรจะอยูในขอบเขต อีกทั้งจะตองมีวิธีสื่อสารกับ
นักเรียน เชน “ทําไม เวลาใจดีแลวไมชอบใชมั้ย ตองใหเปนนางปศาจราย ใชมั้ย (ทําเสียงแข็งขึ้น)”
นักเรียนก็จะรูแลววาไมควรซน แตจะไมไดกลัวจนไมกลาที่จะพูดกับครู
(กานติมา ศิริวิชา,
สัมภาษณ . 20 พฤศจิกายน 2550)
การตอบสนองของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลต
จากการสัมภาษณนักเรียนในระดับ Primary-เกรด 2 จํานวน 50 คน และผูปกครอง ถึง
ความเขาใจของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลตนั้น กลุมตัวอยางสวน
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ใหญมีความเขาใจมากกวาไมเขาใจตอการสอนเทคนิคโดยรวมของครูผูสอน และกลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความเขาใจมากกวาไมเขาใจ เมื่อครูใชวิธีการสื่อสารอันไดแก (1) การสอนเทคนิคโดยรวม
(2) ใชการเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย) (3) การอธิบายใหเห็นภาพ โดยอางอิงจากสิ่งใกลตัวของ
นักเรียน (4) การบอกและยกตัวอยางใหนกั เรียนทํามากกวาความเปนจริง เพื่อใหสามารถปฏิบัตไิ ด
อยางเต็มที่ (5) การเลาเรื่องราว พรอมทําทาทางและน้ําเสียงแสดงความรูสึก (6) การพูดให
นักเรียนรูสึกวาควรทําใหตัวเองดูดี สวยงาม เนื่องจากสิ่งที่กําลังปฏิบัติไมสวย และไมนาดู โดยที่
ไมไดวิจารณตรง ๆ แตใชการเปรียบเทียบ (7) การกระตุนใหนักเรียนอยากแสดงฝมือและความเกง
ใหครูเห็น (8) การใชการสัมผัสเพื่อจัดทาทางใหนักเรียน (9) การใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนใน
รูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ มารวมเปนทา (10) การใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
(Training Exercise) สําหรับทาตาง ๆ โดยครูเปนผูออกแบบแบบฝกหัดตาง ๆ เอง (11) การแสดง
ทาที่ถูกตองสวยงามใหนักเรียนดูและใหนักเรียนพยายามเลียนแบบ (Copy) สิ่งที่ครูทํา (12) การ
หาอุ ปกรณเสริมมาช วยในการสอน
(13) การใช ศัพ ทในบัลเลตซึ่งเปน ภาษาฝรั่ง เศสและ
ภาษาอังกฤษในการบอกชื่อทา แลวจึงเปรียบเทียบกับคําที่เขาใจไดงาย ใหนักเรียนรูวาคือทาอะไร
และกลุมตัวอยางมีความเขาใจและไมเขาใจเปนสัดสวนเทา ๆ กัน ตอวิธีการที่ครูใชในการสื่อสาร
ในการสอน อันไดแก การบอกสิ่งที่ควรปฏิบัติโดยละเอียด อยางตรงไปตรงมา และ การบอกถึงสิง่ ที่
ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม
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ตารางที่ 4.1 แสดงความเขาใจของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคการเตนบัลเลต
วิธีการสื่อสาร
1. การสอนเทคนิคโดยรวม
2. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติโดยละเอียด อยางตรงไปตรงมา
3. ใชการเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย)
4. อธิบายใหเห็นภาพ โดยอางอิงจากสิ่งใกลตัวของนักเรียน
5. บอกและยกตัวอยางใหนักเรียน ทํามากกวาความเปนจริง
เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดอยางเต็มที่
6. เลาเรื่องราว พรอมทําทาทางและน้ําเสียงแสดงความรูสึก
7. บอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียน
เขาใจและปฏิบัติตาม
8. พูดใหนักเรียนรูสึกควรทําใหตัวเองดูดี สวยงาม เนื่องจากสิ่ง
ที่กําลังปฏิบัติไมสวย และไมนาดู โดยที่ไมไดวิจารณตรงๆ แต
ใชการเปรียบเทียบ
9. กระตุนใหนักเรียนอยากแสดงฝมือและความเกงใหครูเห็น
10. ใชการสัมผัสเพื่อจัดทาทางใหนักเรียน
11. ใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอย
เอาสิ่งตาง ๆ มารวมเปนทา
12. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise) สําหรับทา
ตาง ๆ โดยครูเปนผูออกแบบแบบฝกหัดตาง ๆ เอง
13. แสดงทาที่ถูกตองสวยงามใหนักเรียนดูและใหนักเรียน
พยายามเลียนแบบ (Copy) สิ่งที่ครูทํา
14. หาอุปกรณเสริมมาชวยในการสอน
15. ใชศัพทในบัลเลตซึ่งเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษใน
การบอกชื่อทา แลวจึงเปรียบเทียบกับคําที่เขาใจไดงาย ให
นักเรียนรูวาคือทาอะไร

ความเขาใจ (คน)
เขาใจ ไมเขาใจ
45
5
25
25
38
12
39
11
37
13

รอยละ
เขาใจ
ไมเขาใจ
90
10
50
50
76
24
78
22
74
26

45
25

5
25

90
50

10
50

40

10

80

20

36
45
45

14
5
5

72
90
90

28
10
10

35

15

70

30

45

5

90

10

38
30

12
20

76
60

24
40
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จากการสัมภาษณนักเรียนในระดับ Primary-เกรด 2 จํานวน 50 คน และผูปกครอง ถึง
ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลตนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญ
รูสึกชอบการสอนเทคนิคโดยรวมของครู กลุมตัวอยางทุกคนรูสึกชอบเมื่อครูใชวิธีการสื่อสารโดย
(1) การเลาเรื่องราว พรอมทําทาทางและน้ําเสียงแสดงความรูสึก (2) แสดงทาที่ถูกตองสวยงามให
นักเรียนดูและใหนักเรียนพยายามเลียนแบบ (Copy) สิ่งที่ครูทํา และกลุมตัวอยางสวนใหญรูสึก
ชอบวิธีการสื่อสารของครูอันไดแก (1) การบอกสิ่งที่ควรปฏิบัติโดยละเอียดอยางตรงไปตรงมา (2)
การใชการเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย) (3) อธิบายใหเห็นภาพ โดยอางอิงจากสิ่งใกลตัวของ
นักเรียน (4) การบอกและยกตัวอยางใหนักเรียนทํามากกวาความเปนจริง เพื่อใหสามารถปฏิบัตไิ ด
อยางเต็มที่ (5) การบอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม
(6) การกระตุนใหนักเรียนอยากแสดงฝมือและความเกงใหครูเห็น (7) การใชการสัมผัสเพื่อจัด
ทาทางใหนักเรียน (8) การใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ
มารวมเปนทา (9) การใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise) สําหรับทาตาง ๆ โดยครูเปน
ผูออกแบบแบบฝกหัดตาง ๆ เอง (10) การหาอุปกรณเสริมมาชวยในการสอน (11) การใชศัพทใน
บัลเลตซึ่งเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษในการบอกชื่อทา แลวจึงเปรียบเทียบกับคําที่เขาใจ
ไดงาย เพื่อใหนักเรียนรูวาคือทาอะไร กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกไมชอบเมื่อครูใชวิธีการสื่อสาร
โดยพูดใหนักเรียนรูสึกวาควรทําใหตัวเองดูดี สวยงาม เนื่องจากสิ่งที่กําลังปฏิบัติไมสวย และไม
นาดู โดยที่ไมไดวิจารณตรง ๆ แตใชการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4.2 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคการเตนบัลเลต
วิธีการสื่อสาร
1. การสอนเทคนิคโดยรวม
2. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติโดยละเอียด
อยางตรงไปตรงมา
3. ใชการเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย)
4. อธิบายใหเห็นภาพ โดยอางอิงจากสิ่งใกลตัว
ของนักเรียน
5. บอกและยกตัวอยางใหนักเรียน ทํามากกวา
ความเปนจริง เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดอยา ง
เต็มที่

ความรูสึก(คน)
ชอบ
เฉย ๆ ไมชอบ
43
5
2
25
10
15

รอยละ
เฉย ๆ ไมชอบ
10
4
20
30

ชอบ
86
50

47
48

3
2

-

94
96

6
4

-

46

3

1

92

6

2
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ตารางที่ 4.2 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคการเตนบัลเลต
( ตอ )
วิธีการสื่อสาร
6. เลาเรื่องราว พรอมทําทาทางและน้ําเสียงแสดง
ความรูสึก
7. บอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล
เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม
8. พูดใหนักเรียนรูสึกวาควรทําใหตัวเองดูดี
สวยงาม เนื่องจากสิ่งที่กําลังปฏิบัติไมสวย และ
ไม น า ดู โดยที่ ไ ม ไ ด วิ จ ารณ ต รง ๆ แต ใ ช ก าร
เปรียบเทียบ
9. กระตุนใหนักเรียนอยากแสดงฝมือและความ
เกงใหครูเห็น
10. ใชการสัมผัสเพื่อจัดทาทางใหนักเรียน
11. ใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งาย
กอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ มารวมเปนทา
12. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training
Exercise) สําหรับทาตาง ๆ โดยครูเปน
ผูออกแบบแบบฝกหัดตาง ๆ เอง
13. แสดงทาที่ถูกตองสวยงามใหนักเรียนดูและให
นักเรียนพยายามเลียนแบบ (Copy) สิ่งที่ครู
ทํา
14. หาอุปกรณเสริมมาชวยในการสอน
15. ใชศัพทในบัลเลตซึ่งเปนภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาอั ง กฤษในการบอกชื่ อ ท า แล ว จึ ง
เปรียบเทียบกับคําที่เขาใจไดงาย ใหนักเรียน
รูวาคือทาอะไร

ความรูสึก(คน)
ชอบ
เฉย ๆ ไมชอบ
50
-

รอยละ
เฉย ๆ ไมชอบ
-

ชอบ
100

30

10

10

60

20

20

5

10

35

10

20

70

43

7

-

86

14

-

35
40

5
8

10
2

70
80

10
16

20
4

34

6

10

86

12

20

50

-

-

100

-

-

47
46

3
4

-

94
92

6
8

-
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วิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลตที่ไดกลาวไวขางตนทั้ง 14 วิธีนั้นไดถูกนํามา
ปฏิบัติในสถานการณจริงโดยกลุมผูใหสัมภาษณทั้ง 10 ทานในการสอนเทคนิคบัลเลตแกนักเรียน
และไดผลกลับมาเปนที่นาพอใจ โดยที่ผูวิจัยไดไปสังเกตการณชั้นเรียนบัลเลตของผูใหสัมภาษณ
แตละทาน และไดสัมภาษณนักเรียนที่เรียนและผูปกครองของนักเรียน เพื่อศึกษาถึงผลตอบกลับ
(Feedback) ของนักเรียนวามีความเขาใจและความรูสึกอยางไรตอการสื่อสารในการสอนเทคนิค
การเตนบัลเลตของครูผูสอน จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับ ความเขาใจและความรูสึกตอวิธีการสื่อสารใน
การสอนเทคนิคการเตนบัลเลตของนักเรียนนั้น ผูวิจัยขอสรุปและวิเคราะหผล ดังตอไปนี้
1. ในการสอนเทคนิคโดยรวมแลว นักเรียนสวนมากมีความเขาใจตอบทเรียนที่ครูสอน มี
นักเรียนจํานวน 5 คนที่ไมเขาใจ และจากการสัมภาษณผูปกครองของนักเรียน 5 คนนี้ นักเรียนทั้ง
5 คนจะเปนเด็กที่คอนขางชา การเขาใจสิ่งตาง ๆ จะตองใชเวลานานกวาเด็กคนอื่น สําหรับ
ความรูสึกของนักเรียนตอการสอนเทคนิคโดยรวม นักเรียนสวนใหญรูสึกชอบวิธีการสื่อสารในการ
สอนของครู มีนักเรียน 2 คนที่ไมชอบ ทั้งนี้เนื่องจาก นักเรียน 2 คนนี้ไมชอบครูผสู อน เขากลาววา
ครูผูสอนเขมงวดเกินไป และมีทาทีไมเปนมิตร ทําใหเขารูสึกไมอยากมาเรียนและไมชอบครู ผูวิจัย
คิดวาอาจจะเปนเพราะนักเรียน 2 คนนี้ไมชอบครู จึงทําใหไมชอบการสอนของครูเชนกัน แมวาครู
อาจจะสอนดี เขาใจ แตเมื่อนักเรียนมีอคติกับครูผูสอนแลว ก็ทําใหนักเรียนไมเปดรับวิธีการสื่อสาร
ในการสอนของครู
2. สําหรับวิธีการสอนโดยบอกสิ่งที่ควรปฏิบัติแกนักเรียนโดยละเอียด อยางตรงไปตรงมา
นั้น เมื่อสัมภาษณนักเรียนในระดับ Primary และเกรด 1 นักเรียนบางคนจะไมเขาใจเมื่อครูใช
วิธกี ารสอนแบบนี้ แตสําหรับนักเรียนในระดับเกรด 2 นั้น นักเรียนจะเขาใจ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียน
ในระดับ Primary และเกรด 1ยังมีอายุนอย เขาจะไมสามารถเขาใจสิ่งที่ครูบอกไดตรง ๆ แตถาใช
การเปรียบเทียบ หรือใหภาพโดยอางอิงจากสิ่งใกลตัวเขานั้น เขาจะเขาใจมากกวา
3. นักเรียนจะรูสึกชอบและสนุกเมื่อครูสื่อสารโดยใชวิธีการเปรียบเทียบ หรืออธิบายให
เห็นภาพโดยยกตัวอยางจากสิ่งที่ใกลตัวของนักเรียนที่เขารูจัก นักเรียนหลายคนกลาววา เมื่อ
ครูผูสอนใชวิธีนี้ เขาจะเขาใจและพยายามจินตนาการวาตัวเขาเปนสิ่งที่ครูเปรียบเทียบหรือใหภาพ
จริง ๆ แลวก็พยายามจะปฏิบัติใหเหมือนกับสิ่งที่เขาจินตนาการนั้น เขาจะสามารถทําไดอยางที่ครู
ตองการ อีกทั้งยังรูสึกสนุกและตลกในการเรียนอีกดวย
4. ในการเรียน บางครั้งนักเรียนรูสึกวาตนพยายามทําตามที่ครูบอกแลว แตเมื่อทําแลว
ครูกลับบอกวายังไมเห็นเลย แตเมื่อครูบอกและยกตัวอยางใหนักเรียน ทํามากกวาความเปนจริง
และนักเรียนทําตามที่ครูบอก คือทํามากกวาเดิมที่ควรจะเปน ก็จะสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
และเต็มที่ วิธีการสื่อสารแบบนี้จึงทําใหนักเรียนเขาใจสามารถปฏิบัติไดถูกตองมากยิ่งขึ้น
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5. นักเรียนจะชอบมากเมื่อครูสื่อสารโดยใชวิธีการเลาเรื่องราว ประกอบกับน้ําเสียงและ
ทาทาง เขาจะรูสึกเหมือนกับฟงนิทานที่สนุกสนาน อีกทั้งยังทําใหเขาเขาใจถึงอารมณ ความรูสึกที่
จะตองแสดงออกมาเวลาเตนอีกดวย
6. เมื่อครูสื่อสารโดยบอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล นักเรียนบางคนเขาใจ แต
บางคนก็ไมเขาใจ นักเรียนที่ไมเขาใจมักจะเปนนักเรียนที่มีอายุนอย และไมเขาใจถึงการใหเหตุผล
แตเมื่อสอบถามถึงความรูสึก นักเรียนก็ไมไดรูสึกไมชอบมากแตอยางใด นักเรียนกลาววา ครู
อธิ บ ายละเอี ย ดดี แต ต นไม เ ข า ใจเอง อย า งไรก็ ต าม ครู ผู ส อนก็ จ ะมี วิ ธี ก ารสื่ อ สารอื่ น ๆ
ประกอบดวย ทําใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่ครูตองการจะสื่อสารได
7. วิธีการสื่อสารโดยพูดใหนักเรียนรูสึกวาสิ่งที่กําลังปฏิบัติไมสวย และไมนา ดู ควรทําให
ตัวเองรูสึกวาดูดี สวยงามนั้น นักเรียนจะเขาใจวาครูตองการใหเขาทําสิ่งใด และไมตองการสิ่งใด
ซึ่งนักเรียนสวนใหญเขาใจสิ่งที่ครูตองการจะบอกโดยใชวิธีการสื่อสารนี้ แตนักเรียนไมชอบเมื่อครู
กล าวเขาปฏิบัติสิ่ง ที่ ไม ส วย ไมนา ดูอยู นักเรีย นจะพยายามที่จะทํ า ใหดีขึ้น หรือทํ าในสิ่ ง ที่ ครู
ตองการ และเมื่อเขาทําไดถูกตองแลว ครูก็จะชมวาสวย เขาจึงรูสึกดี
8. นักเรียนสวนใหญกลาววา เมื่อครูใชวิธีการสัมผัสในจัดทาทางใหนักเรียน จะทําใหเขา
รูวาเขาตองใชกลามเนื้อสวนไหนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหเขาเขาใจถึงเทคนิคบัลเลตที่ครูสอน แตมี
นักเรียนบางคนไมชอบวิธีนี้ เนื่องจากบางครั้งครูจะจับเขาแรง ทําใหเขาเจ็บ
9. เมื่อครูใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ มารวม
เปนทา นักเรียนกลาววาจะทําใหเขาเขาใจและติดตามบทเรียนไดอยางไมสับสน นักเรียนชอบที่จะ
เรียนรูไปทีละอยาง ถาครูปอนทุกอยางใหเขาทีเดียวพรอม ๆ กัน เขาจะรูสึกสับสน
10. เมื่อแสดงทาที่ถูกตองสวยงามใหนักเรียนดู นักเรียนจะรูสึกชอบและชื่นชมครูของเขา
วาครูสวยและเตนสวย เขาจะรูสึกวาเขาไดเห็นนักเตนบัลเลตเตนใหเขาดูจริง ๆ จะทําใหเขาเขาใจ
ภาพที่ควรจะเปน และพยายามเลียนแบบ (Copy) สิ่งที่ครูทําเพื่อจะไดสวยเหมือนอยางครู
11. นักเรียนจะชอบเมื่อครูใหเขาใชอุปกรณเสริมตาง ๆ ในการทําทา เชน ผา ไมคฑา
มงกุฎ เขาจะรูสึกตื่นเตนที่ไดใชอุปกรณเหลานี้ และเขาใจถึงอารมณ ความรูสึกของทาตาง ๆ ดวย
12. นักเรียนจะเขาใจเมื่อครูใชศัพทในบัลเลตซึ่งเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษใน
การบอกชื่ อท า และเปรี ย บเที ย บกับคํา ที่เ ขา ใจไดงา ย ใหนัก เรีย นรู วา คือทาอะไร ในตอนแรก
นักเรียนจะยังจําไมไดวาชื่อที่ครูบอกหรือคําศัพทที่ครูใชคืออะไร หรือ แปลวาอะไร แตครูจะมีการ
บอกเปนภาษาไทย และมีการเปรียบเทียบกับคําที่เขาใจไดงาย ทําใหนักเรียนรูและเริ่มจําไดเมื่อครู
พูดบอย ๆ
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คําถามขอที่ 2 วิธี ก ารสื่ อ สารของครูใ นการแกไ ขข อผิ ด พลาดและการตอบสนองของ
นักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากการสัมภาษณและสังเกตการณของผูวิจัยถึงเรื่องวิธีการสื่อสารของครูในการแกไข
ขอผิดพลาดของนักเรียน กลุมตัวอยางไดใชวิธีดังตอไปนี้มากที่สุด ไดแก (1)การกลาวชมนักเรียน
กอน แลวคอยแกสิ่งที่ผิดภายหลัง (2) การตั้งคําถามกับนักเรียนวาสิ่งที่ดี ๆ ที่ครูอยากใหนักเรียน
ทําหายไปไหนแทนการสั่งนักเรียนวาหามทํา และ (3) ทําแบบที่ผิด กับแบบที่ถูกใหนักเรียนดู แลว
ใหเขาเลือกวาเขาชอบแบบไหนมากกวากัน (4) การหาวิธีพูดในเชิงบวกทั้งหมด และใหนักเรียน
เห็นสิ่งที่ถูกจากตัวครูทั้งหมด ไมสาธิตอะไรที่ผิด ๆ ใหนักเรียนเห็น รองลงมาเปนสัดสวนเทา ๆ กัน
ไดแก (1) การหาวิธีพูดในเชิงบวกทั้งหมด และใหนักเรียนเห็นสิ่งที่ถูกจากตัวครูทั้งหมด ไมสาธิต
อะไรที่ผิด ๆ ใหนักเรียนเห็น (2) ไมบอกกับนักเรียนวาเขาทําผิด ทําไมถูก หรือพูดวา“นักเรียนทําผิด
ไมใช”หรือ“หามทําแบบนี้” แตบอกวาถาทําอยางไรจึงจะถูก (3) ครูจะสมมติใหนักเรียนเปนตัว
ละครที่สวย ๆ แลวบอกวาถาแกไขสิ่งที่ครูบอกไปได นักเรียนจะสวยแบบสิ่งนั้น ๆ และ (4) การ
พิจารณาลักษณะเด็กแตละคนเพื่อเปนแนวทางในการสื่อสาร
ตารางที่ 4.3 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการแกไขขอผิดพลาด
วิธีการสื่อสาร
1. กลาวชมนักเรียนกอน แลวคอยแกสิ่งที่ผิดภายหลัง
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ดีแลวนะ แตวายังขาดตรงนี้อยู ถานักเรียนทําอยางที่ครู
บอกแลวก็จะดีมาก ๆ คะ”
- “สวยแลวคะ แตตองเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึง”
2. ตั้งคําถามกับนักเรียน วาสิ่งที่ดี ๆ ที่ครูอยากใหนักเรียนทําหายไปไหน
แทนการสั่งนักเรียนวาหามทํา เชน “อยาทําแบบนี้”

ความถี่
(คน)
4

4

รอยละ
40

40
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ตารางที่ 4.3 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการแกไขขอผิดพลาด ( ตอ )
วิธีการสื่อสาร
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “อาวไหนแขนสวย ๆ ของครูหายไปไหนคะ”
- “เด็ก ๆ ขา วันนี้ทําไมเสาบานมันเอ็นจังคะ”
- “ตนไมที่คุณแมปลูกไว ทําไมมันเอนจังคะ แลวนักเรียนจะ
ทํายังไงคะ” เด็กก็จะตอบวา “ตองเอาเชือกมาผูก ตองเอา
ไมมาดาม”ครูพูดตอวา “พอดามแลวก็ตองตรง ไหนครูขอดู
หนอยวาตนไมตรง ๆ เปนยังไง”
- “อาว แลวไมชี้เทาเหรอคะ ไหนเทาสวยๆ ของครูมันหายไป
ไหนคะ”
- “เอะ ทําไมคะ ทําไมไมคอยยืดขาเลยวันนี้”
3. ทําแบบที่ผิด กับแบบที่ถูกใหนักเรียนดู
แลวใหเขาเลือกวาเขาชอบแบบไหนมากกวากัน
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “นักเรียนดูแบบ ก. และ แบบ ข. นะคะ
นักเรียนชอบแบบไหนคะ เมื่อกี้นักเรียนทําแบบ ก. ซึ่งมัน
ไมถูก แลวก็ไมสวยใชมั้ยคะ หนูตองทําแบบ ข. ถึงจะถูก”
- “ครูจะเปนกระจกใหนักเรียน โดยที่ครูจะทําแบบที่นักเรียน
ทํ า ให ดู เมื่ อ กี้ หนู ทํ า แบบนี้ เ ลยค ะ ไม ส วยใช มั้ ย คะ
เพราะฉะนั้นตองไมทําอีกนะคะ นักเรียนตองทําแบบที่สวย
อยางนี้นะคะ(ทําใหนักเรียนดู)”
4. หาวิธีพูดในเชิงบวกทั้งหมด และใหนักเรียนเห็นสิ่งที่ถูกจากตัวครู
ทั้งหมด ไมสาธิตอะไรที่ผิด ๆ ใหนักเรียนเห็น ไมแสดงอะไรที่ผิด ๆ ให
เขาดู คือ ใหเขาจําทางเดียวนั้นก็คือทางที่ถูก ไมใสอะไรที่ผิดๆใหเขา
เห็น

ความถี่
(คน)

รอยละ

4

40

4

40
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ตารางที่ 4.3 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการแกไขขอผิดพลาด ( ตอ )
วิธีการสื่อสาร
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ทําแบบนี้นะคะ ทําแบบนี้”
- “ดูนี่นะคะ ใหดูคุณครูในแบบที่ถูก”
- ”ครูอยากไดเทาแหลมๆแบบนี้ (พรอมทําใหนักเรียนดูดวย)”
5. ไมบอกกับนักเรียนวาเขาทําผิด ทําไมถูก หรือพูดวา
“นักเรียนทําผิด ไมใช” หรือ “หามทําแบบนี้”
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ถาหนูทําอยางนี้จะดีและก็ จะถูกตองดวยคะ”
6. ครูจะสมมติใหนักเรียนเปนตัวละครที่สวย ๆ เชน เจาหญิง ตุกตาบารบี้
แลวบอกวาถาแกไขสิ่งที่ครูบอกไปได นักเรียนจะสวยแบบสิ่งนั้น ๆ
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ถาหนูชี้เทาและเดินเงยหนาหนูจะสวยมากคะ สวยเปนเจา
หญิงเลย”
7. นักเรียนบางคนเวลาครูแกขอผิดพลาดของเขา เขาจะไมพอใจ แสดงสี
หนาหงิกงอ ครูก็ตองพิจารณาวาควรจะแกเขาแคไหนถึงจะพอ ตองดูวา
วันนี้จะชวยเคาไดแคไหน บางทีครูอาจจะแกเคาไดแคนิดหนอยในวันนี้
แลวคอยมาแกเขาใหมในวันหนา เพราะเราอาจเรียกความสนใจจาก
เด็กเล็กไมไดมาก และเขาอาจจะเกิดความรูสึกไมอยากทํา

ความถี่
(คน)

รอยละ

2

20

2

20

2

20

การตอบสนองของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการแกขอผิดพลาด
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับ Primary-เกรด 2 ถึง
ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการแกขอผิดพลาดนั้น กลุมตัวอยางมีความรูสึก
ดังตอไปนี้มากที่สุด ไดแก (1) อยากจะทําใหถูกตองเพื่อใหครูพอใจและชมเชย และ (2) อยากจะ
ทําในแบบที่ถูกตองที่ครูบอก ไมอยากทําผิดเนื่องจากไมอยากใหตัวเองดูไมดีไมสวย รองลงมา รูส กึ
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เฉย ๆ ครูไมทําใหนักเรียนรูสึกอายหรือแย และมีความรูสึกดังตอไปนี้นอยที่สุด ไดแก (1) เบื่อเมื่อ
ครูใชเวลาแกขอผิดพลาดของตัวเองหรือคนอื่นนาน (2) ตกใจกลัว เมื่อครูพูดเสียงดังหรือทําเสียงดุ
ตารางที่ 4.4 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการแกขอผิดพลาด
ความรูสึกของนักเรียน
1. รูสึกอยากจะทําในแบบทีถ่ ูกตองที่ครูบอก ไมอยากทําผิด ๆ
เนื่องจากไมอยากใหตัวเองดูไมดี ไมสวย

ความถี่
(คน)
50

รอยละ
100

2. รูสึกอยากจะทําใหถกู ตอง เพื่อใหครูพอใจและชมเชย

50

100

3. รูสึกเฉย ๆ ครูไมทําใหนักเรียนรูสึกอาย หรือแยเมื่อครูแกไข
ขอผิดพลาด
4. รูสึกเบื่อเมื่อครูใชเวลาแกขอผิดพลาดของตัวเองหรือนักเรียนคน
อื่นนาน

35

70

25

50

5. รูสึกตกใจและกลัว เมื่อครูพูดเสียงดังหรือทําเสียงดุ

25

50

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับ วิธีการสื่อสารในการแกไขขอผิดพลาดของนักเรียน รวมทั้งการ
ตอบสนองของนักเรียน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. ในการสอนเด็กเล็ก คือ ชวงอายุ 6-8 ป หรือ ในระดับ Primary, เกรด 1 และ เกรด 2
นั้น เมื่อครูผูสอนจะแกไขขอผิดพลาดของนักเรียน ครูจะไมบอกเขาเลยวา เขาทําผิด ทําไมถูกตอง
แตจะใชวิธีสื่อสารอื่น ๆ แทน เชน การกลาวชมกอน แลวจึงบอกนักเรียนวาถาเพิ่มสิ่งนี้ไดก็จะยิ่งดี
มาก หรื อ อาจจะตั้ ง คํ า ถามกั บ นั ก เรี ย นว า สิ่ ง ที่ ค รู ต อ งการให เ ขาทํ า หายไปไหน แล ว เขาก็ จ ะ
พยายามทําอยางที่เราตองการเอง ทั้งนี้ เนื่องจากวา เด็กเล็ก ๆ จะรูสึกเสียความรูสึก และรูสึกไม
อยากจะพยายามหรือทําทานั้น ๆ อีกแลว เมื่อถูกตําหนิหรือถูกวากลาวโดยครูผูสอน
2. เมื่อครูแกไขขอผิดพลาดของนักเรียน นักเรียนรูสึกอยากจะทําใหถูกตอง เพื่อใหครู
พอใจและชมเชย นักเรียนกลาววาเมื่อครูแกไขขอผิดพลาด จะรูสึกพยายามมากขึ้น และอยากทํา
ใหครูรูสึกภูมิใจในตัวเขา เมื่อนักเรียนพยายามและทําได ครูจะชมเชย นักเรียนคิดวาเขาทําไดดี
และเก ง ขึ้ น ทุ ก ครั้ ง ที่ ค รู แ ก ไ ขเขา เพราะเมื่ อ เขาได แ ก ต ามที่ ค รู บ อกแล ว ครู จ ะชมเขาทุ ก ครั้ ง
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เพราะฉะนั้น การชมจึงเปรียบเสมือนเปนแรงเสริมทางบวก ซึ่งถาครูใชหลังจากที่ไดแกขอผิดพลาด
แลวนักเรียนพยายามที่จะทําแลว จะเปนสิ่งที่กระตุนใหนักเรียนพยายามมากขึ้น และรูสึกดีที่ครู
แกไขขอผิดพลาดใหแกตน
3. เปนที่นาสังเกตวา วิธีที่ 3 และวิธีที่ 4 ที่กลาวถึงวิธีการสื่อสารในการแกไขขอผิดพลาด
ของนักเรียน โดยทํา แบบที่ผิด กับแบบที่ถูก ใหนักเรียนดู แลวให เขาเลือกวาเขาชอบแบบไหน
มากกวากัน กับอีกวิธีที่ ใชการพูดในเชิงบวกทั้งหมด และใหนักเรียนเห็นสิ่งที่ถูกจากตัวครูทั้งหมด
ไมสาธิตอะไรที่ ผิด ๆ ใหนักเรียนเห็น ใหจําทางที่ถูกทางเดียว จะเห็นไดวา 2 วิธีนี้ ที่กลุมตัวอยาง
ใชนั้นจะขัดแยงกัน แตทั้งสองวิธีนั้นมีกลุมตัวอยางที่ใช 4 ทานเทา ๆ กัน แตผูวิจัยคิดวา วิธีที่ 3
เปนวิธีที่ดีกวา เพราะวาจากประสบการณการสอนสวนตัวนั้น วิธีที่ทําทั้ง แบบที่ผิด และแบบที่ถูก
ใหนักเรียนดู แลวใหเขาเลือกวาเขาอยากทําแบบไหนนั้น จะทําใหนักเรียนเห็นภาพวา เขาทําแบบที่
ผิดเปนอยางไร และมันไมดีอยางไร และนักเรียนก็จะไมทําแบบนั้นอีก เพราะไมอยากดูไมสวย หรือ
ดูไมดี เมื่อทําแบบที่ถูกใหเขาดู เขาก็จะเขาใจวาแบบที่ถูกตองนั้นสวยอยางไร และจะพยายามทํา
ใหไดมาซึ่งอยางที่ถูกตองนั้น แตถาครูสาธิตแตสิ่งที่ถูกตองนั้น นักเรียนจะไมมีไอเดียวา เขาไดทํา
ผิดอยางไรไป และก็ไมรูวามันไมดีหรือ ไมสวยอยางไร แมจะบอกสิ่งที่ถูกตองแกเขา แตภายหลัง
เขาอาจจะทําในแบบที่ผิด ๆ อีกก็ได
4. เมื่อครูแกขอผิดพลาดของนักเรียนโดยใชวิธีสมมติใหนักเรียนเปนตัวละคร หรือตัว
การตูนที่สวยงาม ถานักเรียนแกไขสิ่งที่ครูไดบอกไป นักเรียนจะรูสึกตื่นเตนและพยายามที่จะทํา
ตามที่ครูบอก เนื่องจากเด็กจะชอบมากในเรื่องที่เกี่ยวกับความสวยงามและยิ่งถานําความสวยงาม
นั้นมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขารูจักและชอบแลว เชน ตัวการตูนเจาหญิงนิทรา สโนวไวท หรือ ตุกตา
บารบี้ นักเรียนจะพยายามมากขึ้น เนื่องจากอยากที่จะเปนหรือเหมือนสิ่งที่สวยงามเหลานั้น ครูได
สรางเงื่อนไขใหกับนักเรียน นั่นคือ ถานักเรียนทําหรือแกไขในสิ่งที่ครูบอก นักเรียนจะเหมือนสิ่งที่
สวยงามเหลานั้น หรือสวยงามแบบนั้น ซึ่งเมื่อสอบถามนักเรียน นักเรียนกลาววารูสึกอยากจะทํา
ในแบบที่ถูกตองที่ครูบอก ไมอยากทําผิด ๆ เนื่องจากไมอยากใหตัวเองดูไมดี ไมสวย นักเรียนโดย
เฉพาะที่เปนเด็กผูหญิงเล็ก ๆ นั้น จะไมอยากดูไมสวย ดูไมดี เมื่อครูบอกวาถานักเรียนทําสิ่งนี้แลว
จะดูไมดี นักเรียนจะไมทํา แตจะพยายามทําสิ่งที่ดูดี สวยงาม เพราะตองการใหตัวเองดูดีและ
สวยงาม
5. นักเรียนจะรูสึกตกใจและกลัว เมื่อครูพูดเสียงดังหรือทําเสียงดุ นักเรียนกลาววาเมื่อ
ตนกลัวจะทําใหเกร็ง และทําไดไมดี แตอยางไรก็ตามมีนักเรียนจํานวนไมมากนักที่ใหขอมูลนี้
เนื่องจากสวนมากครูที่สอนจะไมคอยทําเสียงดุเทาไรนัก แตอาจเสียงดังในบางครั้งเพื่อจะเรียก
ความสนใจนักเรียนใหทุกคนตั้งใจฟงครูที่ครูจะแกไข
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6. ในการแกไขขอผิดพลาดนักเรียนนั้น ครูยังตองคํานึงถึง ความมากนอยในการที่จะแก
นักเรียนดวย นักเรียนบางคนเวลาครูแกขอผิดพลาดของเขา เขาจะไมพอใจ แสดงสีหนาหงิกงอ ครู
ก็ตองพิจารณา วาควรจะแกเขาแคไหนถึงจะพอ ตองดูวาวันนี้จะชวยเคาไดแคไหน บางทีครูอาจจะ
แกเคาไดแคนิดหนอยในวันนี้ แลวคอยมาแกเขาใหมในวันหนา เพราะเราอาจเรียกความสนใจจาก
เด็กเล็กไมไดมาก และเขาอาจจะเกิดความรูสึกไมอยากทําอีกตอไป
คําถามขอที่ 3 วิ ธี ก ารสื่ อ สารของครู ใ นการชมเชยนั ก เรี ย นและการตอบสนองของ
นักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากการสั ม ภาษณ แ ละสั ง เกตการณ ข องผู วิ จั ย ถึ ง วิ ธี ก ารสื่ อ สารของครู ใ นการชมเชย
นั ก เรี ย น กลุ ม ตั ว อย า งใช วิ ธีก าร สื่ อ สารชมเชยนั ก เรี ย นทุ ก ครั้ ง ที่ เ ขาทํ า ดี ขึ้ น แม ว า จะยั ง ไม ดี
เทาที่ควรก็ตาม มากที่สุด รองลงมาเปนสัดสวนที่เทา ๆ กันไดแก (1) การชมนักเรียนโดยการให
เปนคะแนน หรือ รางวัลวาเขาอยูในระดับไหน (2) การคอย ๆ ชมทีละนิด ไมใชชมมากจนดูเหมือน
ไมจริงใจ (3) การชมเชย ถาเปนนักเรียนไทย ก็พูดวา “เกงมากเลยคะ” “ดีมากเลยคะ ถาเปนเด็ก
ฝรั่งก็จะพูดวา “Good girl” หรือ “Good try” แตควรพูดคําวา “Good try” มากกวา เพราะ แปลวา
พยายามดีแลว แตความพยายามนั้น สามารถสรางใหพยายามไดมากขึ้นกวาเดิมอีก คือ ที่ผานมา
ก็พยายามแลว แตก็ตองพยายามตอไปเรื่อย ๆ (4) ไมคอยชมนักเรียน จะชมในกรณี ที่ทุกคนทําไม
ดี แตมีนักเรียนคนหนึ่งทําดีอยูคนเดียว ก็จะ ชมนักเรียนคนนั้น และใหมาทําใหนักเรียนคนอื่น ๆ ดู
เปนตัวอยาง เปนการกระตุนใหนักเรียนคนอื่น ๆ พยายามทําใหไดดวย
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ตารางที่ 4.5 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียน
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. ชมเชยนักเรียนทุกครั้งทีท่ ําดีขึ้น แมวา จะยังไมดีเทาที่ควรก็ตาม
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “แหม วันนี้ตั้งใจเปนพิเศษเลยนะคะ ดีมากคะ”
- “หนูทําไดดีขึ้นนะคะ พยายามอีกหนอยนะคะ”
- “ดีแลวคะ อันนี้ดีแลว เดี๋ยวครั้งหนาเอาใหมนะคะ”
2. ชมนักเรียนโดยการใหเปนคะแนนหรือรางวัลวาเขาอยูในระดับไหน
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “เอาไปเลย 10 คะแนน เต็ม”
- “ครูใหเหรียญทองหนูเลย”
3. การชมจะต อ งค อ ย ๆ ชมที ล ะนิ ด ไม ใ ช ช มมากจนดู เ หมื อ นไม
จริงใจ การชมทําใหเด็กที่ไมเคยพยายามเลยสามารถพยายามขึ้น
ได
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “นี่นักเรียนทําไดดีขึ้นนะคะครูชอบจังเลย วันหลังเอา
ใหดีขึ้นกวานี้ อีกนะคะ”
4. การชมเชย ถาเปนนักเรียนไทย ก็พูดวา “เกงมากเลยคะ” “ดีมากย
คะ ถาเปนเด็กฝรั่งก็จะพูดวา “Good girl” หรือ “Good try” แตควร
พูดคําวา “Good try” มากกวา เพราะ แปลวา พยายามดีแลว แต
ความพยายามนั้นสามารถสรางใหพยายามไดมากขึน้ กวาเดิมอีก
ที่ผานมานักเรียนพยายามแลว แตก็ตองพยายามตอไปเรื่อย ๆ
5. ไมชมนักเรียนมาก จะชมในกรณี ที่ทุกคนทําไมดี แตมีนักเรียนคน
หนึง่ ทําดีอยูคนเดียว และใหมาทําใหดูเปนตัวอยางเพื่อกระตุน
นักเรียนคนอืน่ ๆ

10

100

2

20

2

20

2

20

2

20
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การตอบสนองของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียน
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับ Primary-เกรด 2 ถึง
ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียนนั้น กลุมตัวอยางมีความรูสึกดี
ใจมากเมื่อครูชม ทําใหพยายามทําใหดีขึ้น มากที่สุด รองลงมาไดแก รูสึกอยากไดคําชมนั้นจากครู
บางเมื่อครูชมนักเรียนคนอื่น และพยายามทําเพื่อใหไดคําชมบาง และรูสึกเฉย ๆ เมื่อครูชมนอย
ที่สุด
ตารางที่ 4.6 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียน
ความรูสึกของนักเรียน

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. รูสึกดีใจมากเมื่อครูชม ทําใหพยายามทําใหดียิ่งขึน้

50

100

2. เมื่อครูชมนักเรียนคนอื่น ๆ จะรูสึกอยากไดคําชมนั้นจากครูบาง
จะพยายามทําเพื่อใหไดคําชมบาง

40

80

3. รูสึกเฉย ๆ เมื่อครูชม

2

4

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับ วิธีการสื่อสารในการชมเชยนักเรียน รวมทั้งการตอบสนองของ
นักเรียน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. การสื่อสารในการชมเชยนักเรียนนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 10 ทานไดเลือกใชวิธีที่จะกลาว
ชมนักเรียนทุกครั้งที่เขาทําดีขึ้น แมวาจะยังไมดีเทาที่ควรก็ตาม จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้ง
10 ทาน ทุกทานกลาววา การชมนักเรียนเปนสิ่งที่สําคัญมาก ๆ ในการสอน โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก
เมื่อครูผูสอนชมนักเรียน เมื่อเขาทําไดดีขึ้น เขาก็จะยิ่งพยายามมากขึ้น เพื่อที่จะทําใหดีมากขึ้นไป
อีก ผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง กลาววา “เด็กแตละคนมีความสามารถในการเตนไมเทากัน คนหนึ่ง
อาจจะทําไดยังไมดีเทาที่ควร แตวาเขาก็ทําเต็มที่ของเขาแลว คือมันดีขึ้นสําหรับเคาแลว เราก็ตอง
ชม มันจะทําใหเขามีกําลังใจ มีแรงใจที่จะทําตอไปใหไดดีขึ้นอีกได” และเมื่อสอบถามนักเรียน
นักเรียนทุกคนก็กลาววารูสึกดีใจมากเมื่อครูชม จะทําใหเขาพยายามที่จะทําใหดียิ่งขึ้นอีก หรือถา
นักเรียนเห็นครูชมเพื่อนในชั้นเรียน ตนก็จะพยายามทําใหไดรับคําชมนั้นบาง
2. ผูใหสัมภาษณอีกทานไดกลาวถึงการชมเชยไววา “การชมเชย ทําใหเราเหนื่อยนอยลง
ดวย มันทําใหเขาดีขึ้นไดเรื่อย ๆ มีเด็กอยูคนหนึ่ง เตนเละมาก เขาก็เริ่มทอแท แลวก็มาสาย ไม
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อยากมาเรียน ครูน้ําก็เลยลองเปลี่ยนเปนชมเขา ‘นี่ดีขึ้นนะคะ’ ‘วันนี้หนูมาเร็ว คุณครูชอบจังเลยคะ
วันหลังมาเร็วแบบนี้อีกนะคะ’ เขาก็มาเร็วขึ้น ๆ ครูก็พูดชมเขาทุกครั้งวาดีจังที่มาเร็ว แลวในที่สุด
เขาก็มาตรงเวลาได”
3. อยางไรก็ตาม ในการชมนั้น ครูผูสอนก็ตองระวังดวย อยาชมจนมากเกินความจริง
เพราะนักเรียนจะรูสึกวา ครูไมจริงใจ และครูไมไดพูดความจริง และน้ําเสียงที่ใชในการชมก็สําคัญ
เชนเดียวกัน ครูตองชมดวยความจริงใจ และสื่อความจริงใจนั้นออกมาทางน้ําเสียง เพราะเด็กจะ
รูสึก และรับรูได ครูผูสอนจึงตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ ดังจะเห็นไดจาก มีนักเรียน 2 คนซึ่ง
เปนนักเรียนเกรด 2 อายุ 8 ปเปนเด็กคอนขางโต กลาววาตนรูสึกเฉย ๆ เมื่อครูชม ไมไดรูสึกดีใจ
เพราะรูสึกวาครูพูดดวยน้ําเสียงที่ไมจริงใจ และชมเกินความจริง
คําถามขอที่ 4 วิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียนและการตอบสนองของ
นักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากการสัมภาษณและสังเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจ
นักเรียน กลุมตัวอยางใชวิธีการสื่อสารโดย บอกกับนักเรียนวา เขาทําไดดีอยูแลว อาจจะขาดใน
บางสวน แตถาแกไขตรงนั้นได ก็จะทําไดดีเลย พรอมทั้งตองระบุระยะเวลาดวยวา ถาเขาพยายาม
จะสามารถทําไดโดยใชเวลาเทาไร มากที่สุด รองลงมาเปนสัดสวนที่เทา ๆ กันไดแก (1) ใหความ
มั่นใจ และเชื่อมั่นในตัวเขาวา เขาสามารถทําได (2) สรางเรื่องขึ้นมาเปรียบเทียบใหนักเรียนฟง วา
เขายังสามารถทําไดดีกวานักเรียนที่ครูเคยสอนมา ใหเขามีกําลังใจที่จะทํามากขึ้น (3) แอบไป
กระซิบชมนักเรียน และพูดใหกําลังใจเขา เพื่อใหเขารูสึกวาไดรับคําชมที่พิเศษจากครู (4) พยายาม
สอนใหนกั เรียนรูสึกวา เขาไมไดกําลังเรียนอยู แตวากําลังเลนอยู สอนแบบธรรมชาติ ไมกดดัน
นักเรียนใหรูสึกเครียดหรือทําไมไดแลวจะเปนสิ่งที่แย (5) ยกตัวอยางนักเรียนรุนพี่ใหฟงวา
เมื่อกอนรุนพี่ก็เตนไมได ทําไมได แตเพราะความตั้งใจจริง และความขยัน จึงทําใหพี่ๆ เกงขึ้น (6)
พาไปดูการแสดงบัลเลตตาง ๆ และก็ยกตัวอยางวา ถานักเรียนพยายามและตั้งใจก็จะทําได และ
เกงอยางนี้
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ตารางที่ 4.7 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. บอกกับนักเรียนวา เขาทําไดดีอยูแลว อาจจะขาดในบางสวนเพียง
เล็กนอย ถาแกไขตรงนั้นได ก็จะทําไดดีเลย พรอมทั้งตองระบุ
ระยะเวลาดวยวา ถาเขาพยายามจะสามารถทําไดโดยใชเวลา
เทาไร
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “หนูดีอยูแลว เพียงแคเรื่องเดียว แลวก็จะทําไดเลย”
- “มาเรียนอีก 3 ครั้ง ก็จะทําไดเลย มาเรียนสม่ําเสมอ
แลวก็จะดีขึ้น”
2. ใหความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตัวเขาวา เขาสามารถทําได
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “หนูทําไดนะคะ ครูเชื่อวา หนูสามารถทําไดแตวาหนู
ตองพยายาม มากขึ้นนะคะ
3. สรางเรื่องขึน้ มาเปรียบเทียบใหนักเรียนฟง วาเขายังสามารถทําได
ดีกวา นักเรียน ที่ครูเคยสอนมา ใหเขามีกําลังใจที่จะทํามากขึ้น
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ไมเปนไร เด็กที่ครูสอนเมื่อปที่แลวใชเวลานานกวานี้
อีกนะกวาจะทําไดหนูยังทําไดมากกวาอีก”
4. แอบไปกระซิบชมนักเรียน และพูดใหกําลังใจเขา เพื่อใหเขารูสึกวา
ได รับคําชมที่พิเศษจากครู
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ทําดีขึ้นแลวนะคะ(กระซิบขาง ๆ หู) แตวาครูอยากได
สวยกวานี้อีกนิดนึงนะคะ”

4

40

2

20

2

20

2

20
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ตารางที่ 4.7 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน ( ตอ )

เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

5. พยายามสอนใหนักเรียนรูสึกวา เขาไมไดกําลังเรียนอยู แตวากําลัง
เลนอยู สอนแบบธรรมชาติ ไมกดดันนักเรียนใหรูสกึ เครียด หรือทํา
ไมไดแลวจะเปนสิ่งที่แย โดยครูจะพยายามคิดระบําที่สนุกสนาน มี
การแทรกการแสดงทาทาง (Acting) และก็ใสเทคนิคทีน่ ักเรียน
จําเปนตองรูเขาไป
6. ยกตัวอยางนักเรียนรุนพี่ใหฟง วา เมื่อกอนรุนพีก่ ็เตนไมได ทําไมได
แตเพราะความตั้งใจจริง และความขยัน จึงทําใหพี่ๆ เกงขึ้น
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “หนูเคยบอกครูวา อยากขึ้น pointe ใชมั้ย หนูตอง
ขยันๆ เตนเยอ แลวก็พยายามมากขึ้นอีก รับรองวา
หนู ต อ งเก ง เหมื อ นพี่ ๆ แน น อนต อ ไปหนู ก็ จ ะได ใ ส
pointe แนนอน”
- “เมื่ อ ก อ นพี่ . .. ก็ ช อบร อ งไห แต พ อพี่ เ ค า พยายาม
อดทน แลวก็ซอมเยอะๆ สุดทายพี่เคาก็เกงขึ้นเหมือน
ที่หนูเห็นอยูนี่แหละ ไมใชวา อยูดีๆ พี่เคาก็ทําไดเลย
แตเปนเพราะเคาฝกซอมใชมั้ยคะ หนูก็ตองสูๆ เหมือน
พี่เคานะคะ”
7. พานักเรียนไปดูการแสดงบัลเลตตาง ๆ และก็ยกตัวอยางวา
ถานักเรียนพยายามและตั้งใจก็จะทําได และเกงอยางนี้

2

20

2

20

2

20

การตอบสนองของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับ Primary-เกรด 2 ถึง
ความรู สึ ก ของนั ก เรี ย นต อ วิ ธีก ารสื่ อ สารของครูใ นการให กํ า ลั ง ใจนั ก เรี ย นนั้ น กลุ ม ตั ว อย า งมี
ความรูสึกดังตอไปนี้มากที่สุด ไดแก (1) มีกําลังใจดีขึ้นและความมั่นใจมากขึ้น (2) พยายามที่จะ
ฝกฝนและตั้งใจตามที่ครูบอก เพื่อจะไดดีขึ้น รองลงมาเปนสัดสวนที่เทา ๆ กันไดแก (1) มีกําลังใจ
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ดีขึ้นเมื่อครูเลาวายังมีคนอื่น ๆ ที่ทําไมไดเหมือนกันไมใชนักเรียนคนเดียวที่ทําไมได ตองมีความ
พยายามแลวก็จะทําได (2) รูสึกมีกําลังใจมากขึ้นเมื่อไดไปดูการแสดงบัลเลต อยากจะทําใหไดบาง
จะพยายามมากขึ้น
ตารางที่ 4.8 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน
ความรูสึกของนักเรียน

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. รูสึกมีกาํ ลังใจดีขึ้น และมีความมัน่ ใจมากขึ้น

44

88

2. พยายามที่จะฝกฝนและตั้งใจตามที่ครูบอก เพื่อจะไดดีขึ้น

44

88

3. เมื่อครูเลาวายังมีคนอืน่ ๆ ทีท่ ําไมไดเหมือนกัน นักเรียนตอง
พยายาม และก็จะทําได จะรูสึกมีกาํ ลังใจดีขึ้น ไมใชเราคน
เดียวทีท่ าํ ไมได

37

74

4. เมื่อไดไปดูการแสดงบัลเลต แลวรูสึกมีกําลังใจมากขึน้ อยากจะ
ทําใหไดบาง ก็จะพยายามมากขึน้

37

74

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับ วิธีการสื่อสารในการใหกําลังใจนักเรียน รวมทั้งการตอบสนองของ
นักเรียน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. จากการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น กลุมตัวอยางสวนมากจะ บอกกับนักเรียนวา เขาทําไดดี
อยูแลว ครูพอใจกับสิ่งที่นักเรียนทําไดแลว แตวาถานักเรียนเพิ่มหรือแกไขบางสิ่งบางอยางอีกนิด
หนอย ก็จะทําไดอยางสมบูรณแบบ ครูผูสอนจะบอกใหนักเรียนพยายามตอไป โดยที่จะตองระบุ
ดวยวา ถาเขาพยายามแลว ในระยะเวลาเทาไร เขาจึงจะทําสําเร็จ มิฉะนั้น นักเรียนจะรูสึกวามัน
เปนความพยายาม หรือการกระทําที่ไมมีสิ้นสุด ก็จะเกิดความทอแทและจะไมพยายามอีกตอไป
2. กลุมตัวอยางบางทานใชวิธีการสรางเรื่องขึ้นมาเปรียบเทียบใหนักเรียนฟง วาเขายัง
สามารถทําไดดีกวานักเรียน ที่ตนเคยสอนมา ใหเขามีกําลังใจที่จะทํามากขึ้น เพราะนักเรียนจะ
รูสึกวา ตนไมไดผิดปกติ หรือไมไดไรความสามารถ เพราะมีการเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น ๆ วาเขา
เหลานั้นก็ยังทําไมไดเชนกัน แลวเมื่อนักเรียนมีกําลังใจที่ดีขึ้น เขาก็จะพยายามทําตอไป จนสําเร็จ
3.
ในการเรียนการสอนนั้น บางครั้งเมื่อนักเรียนทําไมได จะรูสึกเครียด และกดดัน
โดยเฉพาะเมื่ อ เพื่ อ น ๆ คนอื่ น ในห อ งนั้ น ทํ า ได แ ล ว แต ต นยั ง ไม ทํ า ได เ พี ย งผู เ ดี ย ว ในกรณี นี้
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ครูผูสอนควรมีวิธีที่จะสื่อสารในการสอนกับนักเรียน ในสวนของครูผูสอนก็อยากจะใหนักเรียนทํา
ใหได จึงพยายามที่จะกวดขันและสอนอยางเอาจริงเอาจัง แตถาในเวลานั้น นักเรียนยังทําไมได ครู
ไมควรจะพยายามผลักดัน (push) นักเรียนมากเกินไป ครูควรมีวิธีที่จะสอนอยางธรรมชาติ
ประหนึ่งวาเขากําลังเลน หรือทดลองทําสิ่งใหม ๆ ที่เขาไมเคยทํามากอน ผูสัมภาษณทานหนึ่ง
กลาววา จะพยายามคิดระบําใหม ๆ มาสอนนักเรียน แตจะบอกกับนักเรียนวา ที่เราจะทํานั้นเปน
การ “เลน” กัน นักเรียนก็จะสนุกไปกับการทําระบํานั้น ๆ โดยที่ไมไดกังวลกับเรื่องเทคนิคมาก แต
เมื่อทําตอเนื่องไประยะหนึ่ง เทคนิคของเขาก็จะดีขึ้น อีกทั้งยังจะมีลีลา และการแสดงออกที่ไดจาก
การทําระบําอีกดวย
4. การยกตัวอยางรุนพี่ที่ตอนนี้ประสบความสําเร็จแลว หรือการพาไปดูการแสดงบัลเลต
เปนเสมือนการสรางกําลังใจใหแกนักเรียนในแงที่วา ในสักวันหนึ่งถาเขาพยายาม เขาก็จะสามารถ
ทําไดดีและเกงอยางรุนพี่หรือนักเตนบัลเลตที่เกงเหลานั้น นอกจากนี้แลว การที่ครูยกตัวอยางรุนพี่
และเลาถึงความตั้งใจจริงและความขยันของรุนพี่ ซึ่งผลออกมาก็คือ ความสําเร็จที่นักเรียนเห็นอยู
ขณะนี้ จะทําใหนักเรียนมีกําลังใจและความพยายามมากขึ้น
คําถามขอที่ 5 วิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการเรียน
และการตอบสนองของนักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากการสัมภาษณและสังเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจ
เพื่อสรางความสนใจในการเรียน กลุมตัวอยางใชวิธีการ แจกของรางวัล เชน ขนม สติ๊กเกอร เพื่อ
จูงใจใหนักเรียนอยากเรียน มากที่สุด รองลงมาเปนสัดสวนที่เทา ๆ กันไดแก (1) การสราง
เปาหมาย (Goal) และสรางตนแบบ (Idol) เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียน (2) การเลาเรื่อง เลา
นิทาน พรอมทําทาบัลเลตเชื่อมโยงกับเรื่องนั้น นักเรียนจะชอบและรูสึกสนุก อยากมาเรียน (3) ใช
อุปกรณที่นาสนใจในการสอนใหนักเรียนรูสึกอยากมาเรียน (4) สรางความนาตื่นเตน และนา
ติดตามในการเรียนบัลเลต (5) ใหความสนิทสนมเปนกันเอง ไมทาํ ใหนักเรียนรูสึกถึงความเปนครู
มากไป แตมีความเปนพี่มากกวา บางทีก็มีการพูดคุยนอกเรื่องบาง (6) ครูผูสอนจะพยายามใสชุด
บัลเลตสีชมพู หรือสีนารักๆ คอยเปลี่ยนเสื้อ กระโปรง กิ๊บติดผมในแตละอาทิตย เมื่อเห็นเด็กใสชุด
หรือทําผมนารัก ก็จะชมและพูดชักจูงใหนักเรียนอยากเรียน
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ตารางที่ 4.9 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการเรียน
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. แจกของรางวัล เชน ขนม สติ๊กเกอร เพือ่ จูงใจใหนักเรียนอยาก
เรียน
2. สรางเปาหมาย (Goal) และสรางตนแบบ (Idol)ใหนักเรียนวา จะ
ใน อนาคตเขาสามารถเปนนักเตนที่เกงแบบนี้ได (ใหดูรูปนักเตน
บัลเลตที่มีชื่อเสียง) แลวอธิบายวามืออาชีพตองตั้งใจแคไหน มีการ
ฝกซอมอยางไร แลวเขาก็จะพยายาม เพราะอยากเกง อยากสวย
เหมือนนักเตนคนนัน้ บาง
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ถาอยากเกงอยางนี้ ตองมาเรียนทุกครั้ง ตองไมขาด
เรียนนะคะ”
- “ถาอยากเปนนักบัลเลตมืออาชีพ ก็ตองไมขี้เกียจ ตอง
ขยันมาเรียนและตั้งใจเรียนดวย”
3. เล า เรื่ อ ง เล า นิ ท าน พร อ มทั้ ง ทํ า ท า บั ล เล ต เ ชื่ อ มโยงให เ ข า กั บ
เรื่องราวนั้น ไปดวยนักเรียนจะชอบและรูสึกสนุก อยากมาเรียน

8

80

5

50

5

50

4. มีการใชอุปกรณที่นาสนใจในการสอน เชน มงกุฎ คฑา ผา เชือก
ฯลฯ ใหนักเรียนเกิดความรูสึกอยากมาเรียน

5

50

5. สร า งความตื่ น เต น น า ติ ด ตามให แก ก ารเรี ย นบั ล เล ต โดยบอก
นักเรียนวาในครั้งหนาจะใหนักเรียนทําอะไรที่สนุกสนาน
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “เดี๋ยวอาทิตยหนา ครูจะเลานิทานใหฟง แลวเราก็จะ
มาเปนหนูนอย หมวกแดงกันนะคะ”
- “วันนี้เราจะเลนเปนเงือกนอย เราจะมาแตงหนา ทา
ปาก ทําผมใสตางหู ใสแหวน”

5

50
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ตารางที่ 4.9 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการเรียน ( ตอ )
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

6. ใหความสนิทสนมเปนกันเอง ไมทําใหนักเรียนรูสึกถึงความเปนครู
มาก เกินไป แตมีความเปนพี่มากกวา บางทีก็มีการพูดคุยนอกเรื่อง
บาง โดยตองถามเขากอนวาเปนยังไง ไมใชพูดแตของเรื่องตัวเอง
แสดงใหเขารูวาเราสนใจในตัวเขา

5

50

7. ครูผูสอนจะพยายามใสชุดบัลเลตสีชมพู หรือสีนารักๆ คอยเปลี่ยน
เสื้อ กระโปรง กิ๊บติดผมในแตละอาทิตย และเมื่อเห็น เด็ก ใสชุ ด
หรือทําผมนารัก ก็จะชมและพูดชักจูงนักเรียนใหอยากเรียน
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “คุณแมหาชุดนารักๆ ใหหนูใส หนูตองตั้งใจเตนให
สวยๆนะคะ”
- “วั น นี้ คุ ณ แม ทํ า ผมให ห นู ซ ะสวยเชี ย ว หนู ต อ งเต น
สวยๆ นะ คะ”

5

50

การตอบสนองของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสรางความ
สนใจในการเรียน
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับ Primary-เกรด 2 ถึง
ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการ
เรียนแกนักเรียน กลุมตัวอยางมีความรูสึกชอบมาเรียนเนื่องจากครูสอนสนุกและรักการเตน มาก
ที่สุด รองลงมาเปนสัดสวนที่เทา ๆ กัน ไดแก (1) รูสึกตื่นเตนเมื่อครูสัญญาวาในการเรียนครั้งหนา
จะสอนสิ่งใหม ๆแก นักเรียน (2) อยากมาเรียน เนื่องจากชอบครูผูสอน ครูสวยและใจดี (3) ชอบ
เรียนเป น พิเศษ เมื่อครู เล า นิ ทานและใหเ ตนไปกับเพลง (4) ชอบเรี ยนเปนพิ เศษ เมื่ อครูให ใช
อุปกรณตาง ๆ เชน คฑา มงกุฎ (5) ชอบเมื่อมาเรียน ครูจะใหขนมและสติ๊กเกอร
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ตารางที่ 4.10 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสราง
ความสนใจในการเรียน
ความรูสึกของนักเรียน

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. ชอบมาเรียน เนื่องจากครูสอนสนุกและรักการเตน

48

96

2. รูสึกตื่นเตนเมื่อครูสัญญาวาในการเรียนครั้งหนาจะสอนสิ่งใหม
ๆ แกนักเรียน
3. อยากมาเรียน เนื่องจากชอบครูผูสอน ครูสวยและใจดี

45

90

45

90

4. ชอบเรียนเปนพิเศษ เมื่อครูเลานิทานและใหเตนไปกับเพลง

45

90

5. ชอบเรียนเปนพิเศษ เมื่อครูใหใชอุปกรณตาง ๆ เชน คฑา มงกุฎ

45

90

6. ชอบเมื่อมาเรียน ครูจะใหขนมและสติ๊กเกอร

45

90

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับ วิธีการสื่อสารในการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการเรียน
รวมทั้งการตอบสนองของนักเรียน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. ในการโนมนาวใจเพื่อใหเกิดความสนใจในการเรียนนัน้ กลุมตัวอยางสวนใหญใชวิธี
แจกของรางวัลมากที่สุด โดยครูผูสอนจะใหขนม หรือสติ๊กเกอร เมื่อนักเรียนมาเรียน กลุมผูให
สัมภาษณยงั กลาววา ในการสอนเด็กเล็กจะมีการแจกสติ๊กเกอรในตอนทายชัว่ โมง แลวก็ขอใหเขา
ทําทาที่สอนไปในวันนัน้ อยางดี ๆ ใหครูดเู ปนการแลกเปลี่ยน แตถา มีนักเรียนบางคนทีง่ อแงมาก ๆ
ไมยอมทําเลย ในระหวางสอน ก็ตองใหรางวัลกอน แลวก็บอกวาถาไมทาํ ก็จะขอรางวัลคืน
2. กลุมตัวอยางยังใชวธิ ีการเลาเรื่อง เลานิทาน และทําทาทางเหมือนเรื่องในนิทานนั้น
โดยใชทาบัลเลตนํามาแทรกหรือปรับใหเขากับเรื่องราวนั้น นักเรียนจะชอบและรูสึกสนุก อยากมา
เรียน
3. การทีน่ ักเรียนอยากมาเรียนเพราะครูผูสอนสวยและใจดีนั้น เปนเพราะนักเรียนชื่น
ชอบในตัวครูผูสอนเอง เด็กจะรูสึกชอบและอยากพบกับบุคคลที่เขาปลาบปลื้ม ซึ่งครูผูสอนบาง
ทานจะพยายามใสชุดบัลเลตสีชมพู หรือสีนารักๆ คอยเปลี่ยนเสื้อ กระโปรง กิ๊บติดผมในแตละ
อาทิตยเพื่อใหดูสวยงาม และเปนที่ชื่นชอบของนักเรียน อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงใหนักเรียนแตงตัว
ใหเรียบรอยและดูสวยงามอยูเสมอเวลามาเรียนบัลเลต
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4. เด็กวัย 6-8 ปนั้น เปนวัยชางพูด เด็กจะชอบเลาเรื่องราวตาง ๆ ของเขา และสิ่งทีเ่ ด็ก
ประสบพบเจอมาในชีวิตประจําวันใหฟง
ครูผูสอนนอกจากจะทําหนาทีถ่ ายทอดความรูใหแก
นักเรียนแลว ก็ควรเปน “ผูฟง” ที่ดีดวย ครูอาจถามนักเรียนถึงเรื่องราวตาง ๆ และนักเรียนก็จะรูสึก
วาครูสนใจเขา ใสใจเขา นักเรียนจะมีความไววางใจและรูสึกชอบครู ซึ่งก็จะทําใหเขาอยากที่จะมา
เรียน
คําถามขอที่ 6 วิธีการสื่อสารของครูเพื่อควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยูใน
สภาพที่พรอมที่ จะเรียนและการตอบสนองของนักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากวิธีการสื่อสารของครูเพื่อควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยูในสภาพที่พรอม
ที่จะเรียน กลุมตัวอยางใชวิธีการสื่อสารโดย บอกอยางชัดเจนเลยวาหามทําสิ่งใดบางที่ไมอยูใน
ระเบียบวินัย มากที่สุด รองลงมาเปนสัดสวนที่เทา ๆ กัน ไดแก (1) การใชเหตุผลอธิบายถึงผลเสียที่
อาจเกิดขึ้นถาเขาไมอยูในระเบียบวินัย (2) กําหนดบทลงโทษไวชัดเจนวา เขาจะตองไดรับโทษเมื่อ
เขาไมอยูในระเบียบ (3) สรางภาพ หรือสรางเรื่องใหนักเรียนจินตนาการ แลวปฏิบัติตาม (4)
กําหนดตําแหนงใหนักเรียนยืน แตละคนตายตัว และบอกใหเขาจําที่ที่เขาตองอยู (5) เปรียบเทียบ
ตัวนักเรียนที่ไมอยูในระเบียบวินัย กับสิ่งที่ตลก หรือไมสวยงาม และใชวิธีดังตอไปนี้นอยที่สุด
ไดแก (1) การสรางเปนกฎที่หามฝาฝนไวสําหรับนักเรียน (2) สรางเงื่อนไขใหกับนักเรียนวา ครูจะ
ไมรัก ไมชอบ ถาเขาไมอยูในระเบียบวินัย (3) ใชสหี นา น้ําเสียงที่ดุและแข็งขึ้น (4) ชมนักเรียน
ที่มาตรงเวลาและอยูในระเบียบเรียบรอยใหนักเรียนคนอื่น ๆ ฟง
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ตารางที่ 4.11 แสดงวิธีการสื่อสารของครูเพื่อควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยูในสภาพ
พรอมที่จะเรียน
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. ครูจะตองย้าํ เรื่องระเบียบวินัยในหองเรียนกับนักเรียน และบอก
อยางชัดเจนเลยวาหามทําสิ่งใดบางที่ไมอยูในระเบียบวินัย
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ทําอยางนี้ไมไดนะคะ หนูจะคุยไมไดนะคะในหองเรียน”

8

80

2. ใชเหตุผลอธิบายถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นถานักเรียนไมอยูในระเบียบ
วินัย นั่นคือ บอกนักเรียนวาไมควรทําสิ่งใด เพราะเหตุใด
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “อ ะ อ ะ (ทํ า น้ํ า เสี ย ง) นั ก เรี ย นคะ ถ า นั ก เรี ย นเอาขา
ขึ้นมาบนกําแพง กําแพงหองเรียนก็จะดําใชมั้ยคะ แลว
หองเรียนก็จะไมสวยใชมั้ยคะเพราะฉะนั้นนักเรียนตอง
อยาเอาขาขึ้นมานะคะ”
- “อะอา ผนังมันสะอาดใชมั้ยคะ นักเรียนก็ตองอยาทําให
มันสกปรกนะคะ นักเรียนชอบความสกปรก หรือความ
สะอาดมากกวากันคะ”
- “เห็นผลของการวิ่งมั้ยคะ เห็น มั้ ยหกลม เจ็ บตัว เลย ที
หลังก็หามทําอีกนะคะ”

4

40

3. กําหนดบทลงโทษไวชัดเจนวา นักเรียนจะตองไดรับโทษเมื่อเขาไม
อยูในระเบียบ
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ใหนักเรียนมาเขาที่ ไมวิ่งเลนนะคะ ครูจะนับ 1-10 ถา
กลับมาไมทันครูจะลงโทษใหสก็อตจั้มป 10 ที”
- “หามพูดนะ ถาพูดจะใหเตนถึง เที่ยงคืนเลย”
- “ถาคุยอีกนะคะ ครูจะใหไปนั่งคนละมุมเลยนะคะ ถา
อยากนั่งกั บ เพื่ อนตองไมคุย หรือคุย ไดนิ ดหนอยแต
ตองกระซิบกันเบา ๆ”

4

40
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ตารางที่ 4.11 แสดงวิธีการสื่อสารของครูเพื่อควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยูในสภาพ
พรอมที่จะเรียน ( ตอ )
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

4. สรางภาพ หรือสรางเรื่องใหนักเรียนจินตนาการ แลวปฏิบัติตาม
เพื่อใหเกิดความรูสึกผอนคลาย แตกย็ ังอยูในระเบียบวินัยอยู
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ไหนทุกคนลองนั่งเปนกบจําศีลซิคะ แลวหลังเปนกบจํา
ศีล กบจําศีลทํายังไง ตองไมพูดกันใชมั้ยคะ”
- “นั่นนะ เปนดินแดนผีนะ หนูตองหามวิ่งไปตรงนั้น ตอง
ยืนอยูตรงนี้
- “ตรงนั้นมันเปนจุดที่ลื่นมากที่สุดของหอง ถาหนูไปเลน
ตรงนั้นไมมาเขาที่ หนูอาจลื่นหกลมไดนะ”
- “ตรงนั้นเปนบานผีสิง หามเอาตัวเขาไปในผามาน เด็กก็
จะไมกลาเขาไปอีกเลย

4

40

5. กําหนดตําแหนงใหนักเรียนยืน แตละคนตายตัว และบอกใหเขาจําที่
ที่เขาตองอยู
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “เดี๋ยวหนูก็ตองมาอยูที่บานของตัวเองนะคะ เวลาทําทา
เสร็ จ ทุ ก ครั้ ง ต อ งกลั บบ า น มาอยู ที่ เ ดิ ม นะคะ อยู ที่ ๆ
ของตัวเอง”
- “คนที่ทาํ เสร็จแลวตองยืนตรงนี้ ยืนตรงจุดนี้เทานั้น”
6. เปรียบเทียบตัวนักเรียนทีไ่ มอยูในระเบียบวินัย กับสิ่งที่ตลก หรือไม
สวยงาม
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ดูนั่นสิคะ (ชี้ไปที่นักเรียนที่โหนบารอยู) เจาหญิงเมื่อกี้
กลายเปนลิงไปแลว ทุกคนเปนเจาหญิง ทุกคนตองสวย
นะคะ ไมใชโหนบารเหมือนลิง”

4

40

4

40
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ตารางที่ 4.11 แสดงวิธีการสื่อสารของครูเพื่อควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยูในสภาพ
พรอมที่จะเรียน ( ตอ )
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

2

20

2

20

9. ถานักเรียนไมอยูในระเบียบวินัย เมื่อครูไดกลาวเตือนหลายครั้งแลว
ครูจะพูดดวยน้ําเสียงดุและแข็งขึ้นกวาเดิม อาจใชสหี นาที่ดุดวย

2

20

10. ชมนักเรียนที่มาตรงเวลาหรืออยูในความเปนระเบียบเรียบรอยให
เพื่อน ฟง เพื่อเปนการสอนนักเรียนทางออมใหรูจักการมาเรียนให
ตรงเวลา และตั้งใจเรียนในหอง

2

20

- “นี่ทําอะไรกันอยูเนี่ยเปนลิงรึเปลา นี่เราเรียนบัลเลตกัน
อยูนะ บัลเลตเขามีแตเจาหญิงเตนนะคะ ตองสวย ๆนิ่ง
ๆ สิคะ”
7. สรางเปนกฎไวสําหรับนักเรียนและบอกเขาวาหามฝาฝนกฎ ถามี
การทํ า ผิ ด หรื อ ไม มี ค วามเป น ระเบี ย บวิ นั ย เกิ ด ขึ้ น ก็ จ ะเพิ่ ม กฏขึ้ น
เรื่อยๆ
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “หามปนบารเด็ดขาด นี่เปนกฏนะคะ”
- “กฏอีกขอนะคะ หามจับผามาน หรือ กระจกนะคะ”
- “ตอไปหามทํารายเพื่อนนะคะ เปนกฏอีกขอนะคะ”
8. สรางเงื่อนไขกับนักเรียนวา ครูจะไมรัก ถาเขาไมอยูในระเบียบ วินยั
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ครูชอบคนสวยนะคะ นักเรียนตองแตงตัวใหถูกตอง มี
ระเบียบแลวนักเรียนก็จะสวยนะคะ”
- “ถานักเรียนคุยไมหยุดอยางนี้ ครูจะไมรักนะคะ”
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การตอบสนองของนั ก เรี ย นต อ วิ ธี ก ารสื่ อ สารของครู ใ นการควบคุ ม นั ก เรี ย นให อ ยู ใ น
ระเบียบวินัยและอยูในสภาพพรอมที่จะเรียน
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับ Primary-เกรด 2 ถึง
ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยู
ในสภาพพรอมที่จะเรียน กลุมตัวอยางมีความรูสึกอยากวิ่งเลนและคุยกับเพื่อนแตเขาใจวาเหตุใด
จึงตองอยูในระเบียบ มากที่สุด รองลงมาเปนสัดสวนเทา ๆ กันไดแก (1) กลัวเมื่อครูจะทําโทษ ถา
ไมอยูในระเบียบวินัย จึงพยายามเชื่อฟงครู (2) รูสึกกลัวเมื่อครูทําเสียงแข็งและดุขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่อครูมีสีหนาบึ้ง และรูสึกดังตอไปนี้นอยที่สุด ไดแก (1) อยากจะอยูในระเบียบวินัย เพื่อครูจะได
ชมและรักตน (2) รูสึกเบื่อ อยากจะคุยและเลนกับเพื่อน
ตารางที่ 4.12 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการควบคุมนักเรียนใหอยูใน
ระเบียบวินัยและอยู ในสภาพพรอมที่จะเรียน
ความรูสึกของนักเรียน

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. รูสึกอยากวิง่ เลนและคุยกับเพื่อนแตเขาใจวาเหตุใดจึงตองอยูใน
ระเบียบ
2. รูสึกกลัวเมื่อครูจะทําโทษ ถาไมอยูในระเบียบวินัย จึงเชื่อฟงครู

40

80

35

70

3. รูสึกกลัวเมื่อครูทําเสียงแข็งและดุขึ้น โดยเฉพาะเมื่อครูมีสีหนาบึ้ง

35

70

4. รูสึกอยากจะอยูในระเบียบวินัย เพื่อครูจะไดชมและรักตน

18

36

5. รูสึกเบื่อ อยากจะคุยและเลนกับเพื่อน

18

36

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับ วิธีการสื่อสารในการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยู
ในสภาพพรอมที่จะเรียน รวมทั้งการตอบสนองของนักเรียน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางทัง้ 10 ทาน ทุกคนใหความสําคัญมากเกีย่ วกับเรือ่ ง
ระเบียบวินัย และกลาววา เปนสิ่งที่ตอ งปลูกฝงใหกับนักเรียนตัง้ แตเล็ก มีผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง
ไดกลาววา “เราตองปลูกฝงเรื่องระเบียบวินัยตั้งแตเด็ก เมื่อเขาอยูกับเรามาตั้งแตเด็ก พอเขาโตขึ้น
ความมีระเบียบวินยั นีก้ ็จะติดตัวเขาไป เราตองพูดกับเขา คอยเตือนคอยบอก แลวเขาก็จะเขาใจ
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เหมือนกับการคอย ๆ ฉีดวัคซีนใหแกเขาแตบางทีเด็กบางคนก็อาจจะไมยอมเชื่อเลย เราก็อาจจะ
ตองเพิ่มความเขมงวดกับเขาหนอย”
2. ผูใหสัมภาษณจํานวน 4 ทานใชวิธีสรางภาพ หรือสรางเรื่องใหนกั เรียนจินตนาการ
แลวปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดความรูสึกผอนคลาย แตกย็ ังอยูในระเบียบวินัยอยู โดยที่ผูใหสมั ภาษณ
4 ทานนี้ ยังเปนครูที่มีอายุนอย คือยังเปนวัยรุนอยู ทั้ง 4 ทานกลาวเหมือนกันวา ไมอยากให
นักเรียนตองรูส ึกเครียด หรือ กดดัน จึงใชวิธีนี้
3. เปนทีน่ า สังเกตวาวิธีการสื่อสารในการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินยั นัน้ จะ
แตก ตางกับวิธีการแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนอยางมาก คือ ครูผูสอนจะไมใชวิธีการบอก
ชัดเจนวา “หามทํา” หรือ “นี่เปนสิ่งทีน่ ักเรียนทําผิด” กับการแกไขขอผิดพลาด แตจะมีวิธีการ
สื่อสารอยางออม ๆ ใหนกั เรียนเขาใจวาตองปรับปรุงแกไข ซึ่งแตกตางจากวิธีการสื่อสารในการ
ควบคุมนักรียนใหอยูในระเบียบวินัย ที่ครูจะบอกชัดเจนเลยวา “หาม” ทําสิง่ ใด หรือบางคนถึงกับ
สรางเปนกฎใหนกั เรียนปฎิบัติตาม และหามฝาฝน ผูว ิจัยไดตั้งขอสังเกตวา ในการแกขอผิดพลาด
นักเรียนจะรูสกึ หดหู ทอแท และไมอยากทํา ไดถาครูผูสอน บอกวาเขาทําไมดี ทําผิด ทัง้ ๆ ที่เขาได
พยายามทําอยางสุดความสามารถแลว ครูจึงตองมีวธิ กี ารพูดโดยออม เพื่อใหเขาปรับปรุงแกไข
สวนการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยนัน้ ครูจะตองบอกอยางชัดเจนเลยวา สิ่งใดไมควรทํา
เนื่องจาก ธรรมชาติของเด็กในวัยนีน้ ั้น จะมีความซุกซน และชอบวิ่งเลน โดยเฉพาะ เมื่อมาเด็กเล็ก
ๆ หลาย ๆ คนมาอยูรวมกัน ยอมทําใหเกิดความสับสน วุน วายได ถาครูไมเขมงวด และบอกเขาวา
หามทําสิง่ ใด เขาก็จะไมอยูในระเบียบวินัย และหองเรียนก็จะวุน วาย ครูก็จะไมสามารถสอน
ดําเนินการสอนไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
4. วิธีการควบคุมใหนักเรียนอยูใ นระเบียบวินยั โดยการสรางเงื่อนไขวาถานักเรียนไมเชื่อ
ฟงครู และไมอยูในระเบียบวินัย คุณครูจะไมรักนัน้ จะใชไดผลมากกับนักเรียนที่รูสึกรักและชื่นชม
ในตัวครูมาก ซึ่งโดยธรรมชาติของเด็ก จะรักและติดคนที่เขาคลุกคลีดวย และตองการเปนที่สนใจ
ของคน ๆ นั้น เขาจะอยากแสดงใหคนนั้นรูสึกภาคภูมิใจในตัวเขาและรูสึกวาเขาเกง การที่ครูพูดวา
ครูจะไมรักนั้น จะทําใหเขากลัววาจะสูญเสียความรัก ความสนใจจากคนที่เขารักและชื่นชมไป
นักเรียนก็จะพยายามทําตามที่ครูบอก และอยูในความเปนระเบียบเรียบรอย
5. เด็ก ๆ ยอมอยากไดรับคําชม การชมนักเรียนคนอืน่ วาอยูในระเบียบ เรียบรอย ตั้งใจ
เรียน จึงเปนเสมือนการกระตุนใหนักเรียนคนอื่น ๆ อยากไดรับคําชมจากครูบาง ก็จะพยายามทีจ่ ะ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้น ๆ เพื่อใหไดรับคําชมเชนเดียวกัน เปนการเสริมแรงทางบวก โดยคําชมที่
นักเรียนตองการนั้น เปรียบเสมือนรางวัลทีน่ ักเรียนอยากได จึงทําใหเกิดพฤติกรรมทีต่ องการ
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คําถามขอที่ 7 วิธีการสื่อสารของครูกับนักเรียนที่ มีความหลากหลาย (เด็กที่มีปญหา)
และการตอบสนองของนักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากการสัมภาษณและสังเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูกับนักเรียนที่มีความ
หลากหลาย (เด็กพิเศษ) กลุมตัวอยางใชวิธีดังตอไปนี้เปนสัดสวนเทา ๆ กัน ไดแก (1) การเรียกชื่อ
นักเรียนตลอดเวลาและสัมผัสตัวเขาดวย (2) วิธีการสื่อสารซ้ํา ๆ
ตารางที่ 4.13 แสดงวิธีการสื่อสารของครูกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย (เด็กพิเศษ)
วิธีการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. สติของนักเรียนจะไมคอยอยูกับตัว ครูตอ งเรียกชื่อเขาบอย ๆ
พรอมทัง้ สัมผัสตัวเขาดวย
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “นองแนนนี่คะ มองมานี่ มองคุณครูคนเดียวนะคะ
แลวพยายามทําใหเหมือนคุณครูเปยบเลยนะ”

4

40

2. สื่อสารซ้ํา ๆ หรือ พูดในสิ่งที่ครูตองการจะบอกกับนักเรียน
หลาย ๆ ครั้ง

4

40

การตอบสนองของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับ Primary-เกรด 2 ถึง
ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย กลุมตัวอยางรูสึก
ดังตอไปนี้เปนสัดสวนเทา ๆ กัน ไดแก (1) ครูใหความสนใจดี และเรียกชื่อเขาบอย ๆ (2) ครูจะพูด
ซ้ํา หลาย ๆ ครั้ง เมื่อตองการตองการอธิบายหรือบอกสิ่งใดแกนักเรียน
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ตารางที่ 4.14 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย
ความรูสึกของนักเรียน

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. ครูใหความสนใจดี และเรียกชื่อเขาบอย ๆ

20

40

2. ครูจะพูดซ้ําหลาย ๆ ครั้ง เมื่อตองการอธิบายหรือบอกสิ่งใด
แกนักเรียน

20

40

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับ วิธีการสื่อสารกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย (เด็กพิเศษ) รวมทั้ง
การตอบสนองของนักเรียน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
ในบางครั้งของการสอน ครูผูสอนก็ตองสอนเด็กพิเศษ ซึ่งอาจเปนนักเรียนทีม่ ีอาการ
ไฮเปอร นักเรียนที่เปนออทิสติก หรือ เปน Asperger Syndrome บางครั้งจะไมรูเรือ่ ง ไมฟง ครู ไมมี
สมาธิ ไมรับรูส ิ่งที่บอก ครูผูสอนจึงตองมีวิธีการที่จะสือ่ สารกับเขา เพื่อทีว่ าจะไดสอนบทเรียนแก
เขาได จากการสัมภาษณมคี รู 4 ทานที่เคยสอนเด็กพิเศษเหลานี้ โดยทีท่ ั้ง 4 ทานกลาวตรงกันวา
“เด็กจะฟงคําสั่งไมรูเรื่อง ครูตองใจเย็นมาก ๆ ควบคุมอารมณตนเองใหดี นับหนึง่ ถึงสิบในใจ” แต
ครูทั้ง 4 ทานกลาววา แมวา บางที เด็กเหมือนจะไมฟงเลย พูดอะไรก็ไมรับรู แตวา ทั้ง 4 ทาน ก็จะ
พยายามสอนเขาใหไดมากทีส่ ุดเทาที่เขาจะทําได อาการเหลานี้รักษาไดยาก แตก็อาจจะชวยให
เขาทําไดตามความสามารถที่เขาพอจะทําไดมากที่สุด ตองพยายามสอนใหเด็กมีสมาธิ และมี
โฟกัส เพราะเขาจะไมมี ตาจะลองลอย โดยที่ครูจะตองเรียกชื่อของเขาตลอดเวลา และจับตัวเขา
ดวย และเมื่อตองการจะสื่อสารกับเขา ก็ตอ งพูดซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครัง้
สรุปทัศนคติของนักเรียนตอการเรียนบัลเลต
ก. ความรูสึกตอการเรียนบัลเลต
จากการสัมภาษณนักเรียนระดับ Primary-เกรด 2 และผูปกครอง กลุมตัวอยางมี
ความรูสึกตอการเรียนบัลเลต ไดแก ชอบเรียนมาก อยากเรียนหลาย ๆ ชั่วโมง มากที่สุด รองลงมา
ไดแก บางครั้งรูสึกอยากมาเรียน บางครงรูสึกเบื่อ ขี้เกียจเรียน และ รูสึกไมชอบเรียน โดนบังคับให
เรียน นอยที่สุด
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ตารางที่ 4.15 แสดงความรูสึกตอการเรียนบัลเลต
ความรูสึกตอการเรียนบัลเลต

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. ชอบเรียนมาก อยากเรียนหลาย ๆ ชั่วโมง

43

86

2. บางครั้งรูสึกอยากมาเรียน บางครั้งรูสึกเบื่อ ขี้เกียจเรียน

5

10

3. ไมชอบเรียน โดนบังคับใหเรียน

2

4

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับความรูสึกตอการเรียนบัลเลต สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. นักเรียนเกือบทุกคนจะชอบมาเรียนบัลเลต และอยากมาเรียนมาก ผูปกครองของเด็ก
หลายทานกลาววา นักเรียนจะมีความกระตือรือรนที่จะมาเรียน และไมอยากจะขาดเรียนบัลเลต
เลย เมื่ออยูที่บาน ก็จะฝกซอมและทําทาใหผูปกครองดู จากการรวบรวมขอมูล นักเรียนที่เรียนอยู
ระดับ Primary และเกรด 1 ทุกคนชอบและอยากมาเรียนบัลเลตมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ในการเรียน
การสอนบัลเลตสําหรับเด็กเล็ก วัตถุประสงคหนึ่งก็ เพื่อใหนักเรียนรูสึกสนุกสนาน มีความสุขใน
การเตน สรางจินตนาการและปลูกฝงศิลปะการเตนใหแกเด็ก ดังนั้น ครูจึงเนนสอนนักเรียนเพื่อให
เกิดความสนุกสนาน พรอมกับความรูใหแกนักเรียน นักเรียนจึงรูสึกสนุกสนาน และอยากมาเรียน
2. ในขณะที่นักเรียนในเกรด 2 จํานวน 5 คน ตอบวาบางครั้งจะรูสึกอยากมาเรียน
บางครั้งรูสึกเบื่อหรือขี้เกียจ และ จํานวน 2 คน ตอบวา ไมชอบเรียน แตโดนบังคับใหเรียน อาจเปน
เพราะในระดับเกรด 2 ทาตาง ๆ ในการเตนนั้นเริ่มที่จะยากขึ้น และนักเรียนบางคนที่ไมอดทน
หรือไมชอบในการเตนจริง ๆ ก็จะรูสึกเบื่อ และไมอยากมาเรียน ซึ่งสําหรับนักเรียนที่บางครั้งรูสึก
เบื่อหรือขี้เกียจในการเรียนนั้น ถาเขาโตขึ้น เขาอาจจะมีความเขาใจมากขึ้นวา การเตนตองใช
ความพยายามและความอดทน เขาอาจจะมีความชอบบัลเลตมากขึ้น เมื่อเขาไดรับการสอนและ
ฝกฝนอยางดี จนสามารถทําทาตาง ๆ ได แตสําหรับนักเรียนที่รูสึกไมชอบการเตนบัลเลต แต
ผูปกครองบังคับใหเรียนนั้น ผูวิจัยคิดวา ไมควรจะใหนักเรียนเรียนตอไป เนื่องจากเด็กอาจไมมี
ความรักในการเตน เขาอาจจะมีความสนใจหรือถนัดในดานอื่นมากกวา การบังคับใหเขาเรียน
ตอไปแตเขาไมชอบนั้น จะทําใหเขาไมตั้งใจเรียน ไมพยายาม ผลก็คือ เขาจะทําไดไมดี และรูสึกไม
มีความสุขกับสิ่งที่เขาทํา
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ข. ความคาดหวังตอการเรียนบัลเลต
จากการสัมภาษณนักเรียนระดับ Primary-เกรด 2 และผูปกครอง เกี่ยวกับความคาดหวัง
ตอการเรียนบัลเลต โดยที่แตละคนสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ กลุมตัวอยางเรียนเพื่อไดรับ
ความสนุกสนาน มากที่สุด รองลงมาตามจํานวนมากไปนอยตามลําดับ ไดแก (1) เพื่อที่จะไดมา
เจอเพื่อน ๆ มากมาย (2) เพื่อบุคลิกภาพที่ดี (3) เพื่อการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเรียนเพื่อ
ประกอบอาชีพครูสอนบัลเลตในอนาคต นอยที่สุด
ตารางที่ 4.16 แสดงความคาดหวังตอการเรียนบัลเลต
ความคาดหวังตอการเรียนบัลเลต

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. เรียนเพื่อไดรับความสนุกสนาน

48

96

2. ไดมาเจอเพื่อน ๆ มากมาย

40

80

3. เพื่อบุคลิกภาพที่ดี

30

60

4. เพื่อการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

15

30

5. เพื่อการประกอบอาชีพครูสอนบัลเลตในอนาคต

5

10

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับความคาดหวังตอการเรียนบัลเลต สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. นักเรียนสวนใหญมาเรียนบัลเลตเพื่อความสนุกสนาน และไดเจอเพื่อน ๆ ทั้งนี้
เนื่องจากนักเรียนยังมีอายุนอย ความตองการของเขาก็เปนเพียงแค การไดรับความสนุกสนานจาก
การเตน และการที่ไดมาเจอเพื่อน นักเรียนจะยังไมไดคิดถึงอนาคตวา เขาจะตองเรียนเพื่อจะ
ประกอบอาชีพทางดานนี้
2. นักเรียนหลายคนเรียนเพื่ออยากที่จะมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งนักเรียนเหลานี้กลาววา เขา
เคยเห็นนักบัลเลตในสื่อตาง ๆ แลวเขารูสึกวามีความสงางาม และมีบุคลิกภาพที่ดี นักเรียนกลาว
วา เขาอยากจะ “สวย” เหมือนนักเตนเหลานั้น นอกจากนี้แลว ผูปกครองก็มีสวนชวยปลูกฝงเด็กใน
การบอกกับเด็กวา ถาเรียนบัลเลตแลวจะมีรูปราง ทาทาง ที่ดีและสวยงาม เด็กก็จะเชื่อ และอยาก
มาเรียนเพื่อใหบุคลิกภาพของตนดีดวย
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3. นักเรียนบางคนกล าววา ในตอนแรกไมไดอยากจะมาเรียน แต ผูปกครองใหเ รีย น
เนื่องจากเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งบางคนจากตอนแรกที่ไมไดชอบการเตน เมื่อเรียน
ไปแลวก็รูสึกชอบและอยากมาเรียนมาก บางคนรูสึกเฉย ๆ จะเรียนหรือไมก็ได แตการมาเรียนก็
ดีกวาตรงที่ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมีการผอนคลาย สนุกสนาน
ค. ทัศนคติตอครูผูสอน
จากการสัมภาษณนักเรียนระดับ Primary-เกรด 2 และผูปกครอง ถึงทัศนคติของนักเรียน
ต อ ครู ผู ส อน กลุ ม ตั ว อย า งมี ทั ศ นคติดั ง ต อ ไปนี้ ม ากที่ สุ ด ได แ ก (1) ชอบครู ม ากเพราะครู ใ จดี
หนาตาสวยและแตงตัวสวย (2) ชอบครูมากเพราะครูตลก สอนสนุก และเปนกันเอง รองลงมา
ไดแก กลัวครู ครูมีทาทางดุ และไมเปนกันเอง และ ไมชอบครู เพราะครูดุ และเขมงวดเกินไปนอย
ที่สุด
ตารางที่ 4.17 แสดงทัศนคติตอครูผูสอน
ทัศนคติตอครูผูสอน

ความถี่ (คน)

ความถี่ (รอยละ)

1. ชอบครูมากเพราะครูใจดี หนาตาสวยและแตงตัว
สวย
2. ชอบครูมากเพราะครูตลก สอนสนุก และเปนกันเอง

44

88

44

88

3. กลัวครู ครูมีทาทางดุ และไมเปนกันเอง

10

20

4. ไมชอบครู เพราะครูดุ และเขมงวดเกินไป

4

8

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับทัศนคติตอครูผูสอน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. นักเรียนหลายคนชอบครู เพราะครูใจดี หนาตาสวยและแตงตัวสวยนั้น เนื่องจาก
ธรรมชาติของเด็กจะชอบที่จะคลุกคลี หรือใกลชิดกับสิ่งที่สวยงาม ครูสอนบัลเลตสวนมากจะตองมี
การแตงกายที่เรียบรอย และสวยงามอยูเสมอ เนื่องจากบัลเลตนั้นเปนศิลปะที่ตองใชรางกายเปน
สื่อแสดงออกมา ถานักเตนมีการแตงกายที่สวยงามก็จะทําใหการเตนดูนามองและสวยงามยิ่งขึ้น
เมื่อครูบัลเลตมีการแตงกายอยางสวยงาม นักเรียนก็จะชอบ และเขาก็จะยึดถือเปนแบบอยาง โดย
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ที่จะพยายามแตงตัวใหสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยเหมือนอยางครู ซึ่งในกรณีนี้ก็จะเปนการ
ฝกใหนักเรียนมีความเปนระเบียบเรียบรอยไปดวยไดเชนกัน
2. นักเรียนจะชอบครูที่สอนสนุก โดยเฉพาะยิ่งถาครูมีอารมณขัน สนุกสนานดวยแลว
นักเรียนก็จะยิ่งชอบ โดยที่จากการสัมภาษณนักเรียนของครูบัลเลต 10 ทาน นักเรียนที่เรียนกับครู
ที่อายุไมมาก หรือครูที่ยังเปนวัยรุนอยู จะตอบวาเขาชอบครูของเขาเพราะ ครูตลก เปนกันเอง และ
สอนสนุก ในขณะที่ นักเรียนที่เรียนกับครูที่คอนขางมีอายุมาก หรือเปนผูใหญมาก จะตอบวา กลัว
ครู หรือไมชอบครู เพราะครูมีทาทางดุ ไมเปนกันเอง และเขมงวดมากเกินไป
4.1.2 ปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป
จากการสัมภาษณครูผูสอนจํานวน 10 ทาน ถึงปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตน
บัลเลต ผูใหสัมภาษณทุกทานระบุวาปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตน ไดแก ขนาดของ
หองเรียน และ เวลาที่ทําการเรียนการสอน ผูใหสัมภาษณจํานวน 9 ทานระบุวาปจจัยที่สงผลตอ
การสื่ อ สารในการสอนเต น ได แ ก กิ จ กรรมเสริ ม อื่ น ๆ ที่ ช ว ยในพั ฒ นาการของนั ก เรี ย น ผู ใ ห
สัมภาษณจํานวน 7 ทานระบุวาปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนไดแก อุปกรณตาง ๆ ที่
ชวยในการสอน ผูใหสัมภาษณจํานวน 5 ทานระบุวาปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตน
ไดแก ความสนิท สนมระหวางครูผูสอนกับนักเรี ยน และเพื่อนรวมงาน สวนป จจัยในเรื่องของ
ภาพลักษณของสถาบันที่สอน และคาตอบแทนของครูผูสอน ไมเปนปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารใน
การสอนเตนบัลเลต

96

ตารางที่ 4.18 แสดงปจจัยที่สงผลและไมสงผลตอการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในการสอนเตน
ผูใหสัมภาษณทานที่
1

2

3

4

5

7

8

9

10 รวม

ปจจัยที่มีผลตอการสอน
1.ขนาดของหองเรียน

√ √ √ √ √ √ √

√

√

√

10

2.เวลาที่ทําการเรียนการสอน

√ √ √ √ √ √ √

√

√

√

10

3.กิ จ กรรมเสริ ม อื่ น ๆ ที่ ช ว ยใน √ √ √ √
√ √
พัฒนาการของนักเรียน
4.อุปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการสอน
√ √ √ √ √

√

√

√

9

√

√

5.ความสนิทสนมระหวางครูผูสอน
กับนักเรียน
6.ภาพลักษณของสถาบันที่สอน

√

√ √ √

6

√

7
5
0

7.คาตอบแทนของครูผูสอน
8.เพื่อนรวมงานในโรงเรียน

0
√ √

√

√

√

5

จากการขอมูลที่ไดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็ก
อายุ 6-8 ป สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. ขนาดของหองเรียน ผูใหสัมภาษณทุกทานระบุวาขนาดของหองเรียนมีผลตอการสอน
โดยที่หองเรียนที่มีขนาดเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนจะทําใหการสอนดําเนินไปดวยดีกวา หองที่มี
ขนาดใหญ ถาสอนเด็กเล็กในหองที่มีขนาดใหญจะทําใหควบคุมนักเรียนไดยาก นักเรียนจะวิ่ง
ซุกซน หองที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงมีขนาดปานกลาง จะดีกวาหองเรียนที่ใหญ แตหองที่มีขนาด
พอเหมาะกับจํานวนนักเรียนจะดีที่สุด
2. เวลาที่ทําการเรียนการสอน ผูใหสัมภาษณทุกทาน มีความคิดเห็นวาเวลาที่ทําการเรียน
การสอนนั้นควรเปนชวงเวลาสาย ประมาณ 10.00-12.00 เพราะวาจะเปนเวลาที่นักเรียนจะรูสึก
กระปรี้กระเปรา (Active) ถาเปนชวงเชาประมาณ 8.00-10.00 นักเรียนจะรูสึกงวงนอน สลืมสลือ
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เพราะยังไมตื่นดี แตถาเปนชวงเที่ยงและบาย นักเรียนก็จะงวงนอนอีก เพราะเปนเวลาที่ตองนอน
กลางวัน ถาเปนชวงเย็น นักเรียนจะรูสึกเพลีย ๆ เนื่องจากรางกายเหนื่อยกับกิจกรรมตาง ๆ มาทั้ง
วันแลว
3. กิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่ชวยในพัฒนาการของนักเรียน กิจกรรมเสริมตาง ๆ เชน การให
นักเรียนทํา strectching ซึ่งเปนสวนหนึ่งของยิมนาสติก จะชวยใหรางกายของเขามีความยืดหยุน
และออนตัว ผูสัมภาษณจํานวน 9 ทาน ใหนักเรียนทํา strectching ในชวงกลางของการสอน คือ
ชวงเสร็จจากบารมาที่ตรงกลางหอง เพื่อใหนักเรียนพักเหนื่อย และ ผอนคลายจากทาเทคนิค
บัลเลต หรือ อาจใหนักเรียนทํากอนเริ่มเรียน เพราะถือเปนการวอรมอัพ (Warm Up) รางกายไป
ดวย ทาที่ครูใหนักเรียนมักจะเปนทาที่ยืดขา และลําตัว เชน นั่งเหยียดขาทั้งสองมาขางหนา แลว
กมตัวแตะปลายเทา เพื่อยืดกลามเนื้อหลังเขา (Hamstring Muscle) หรือ การแยกขา (Split) เพื่อ
ยืดกลามเนื้อดานในของขา (Inside Thigh) หรือ นอนคว่ําแลวใชมือดันลําตัวขึ้นมาแลวแอนไป
ดานหลัง เพื่อเปนการยืดกลามเนื้อหลังใหมีความออนตัว เปนตน ผูใหสัมภาษณทานหนึง่ ทีไ่ มไดให
นักเรียนทํากิจกรรมเสริมตาง ๆ นี้ กลาววา เขาไมไดเปนผูมีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมยิมนาสติก
จึงไมกลาใหนักเรียนทํา เพราะเกรงวาจะเกิดอันตราย นอกจากนี้เขายังคิดวาเด็กเล็ก ๆ ยังไมมที า ที่
ตองใชความยืดหยุน หรือออนตัวมากนัก จึงไมจําเปนที่จะตองทําทายิมนาสติกเพื่อชวยสําหรับการ
เรียนบัลเลต นอกเหนือจากการทํา stretching แลว ผูใหสัมภาษณจํานวน 2 ทาน ไดใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัด (exercise) หรือ ระบําที่มีเรื่องราวที่นอกเหนือจากหลักสูตร โดยครูจะเปนผูเตรียมมา
พรอมกับเพลงที่ไพเราะ เพื่อเปนการใหนักเรียนไดฝกทําทาเทคนิคของบัลเลตที่มีอยูในหลักสูตร
แตไดทําในแบบฝกหัด หรือระบําใหม ๆ จะทําใหนักเรียนรูสึกสนุกและตื่นเตน อีกทั้งยังเปนการฝก
การแสดงออก ใหนักเรียนมีลีลา ทาทาง และอารมณไปกับเพลงตาง ๆ ที่ครูเตรียมมาใหนักเรียน
เตน ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งกลาววา กิจกรรมเสริมที่ชวยในการเรียนบัลเลตอีกอยางหนึ่ง ก็คอื การ
แสดง ผูใหสัมภาษณกลาววา การแสดงเปนสิ่งสําคัญและคงไมมีใครปฏิเสธวา วัตถุประสงคในการ
เรียนบัลเลตคือ เพื่อมีโอกาสแสดงบัลเลตตอหนาสาธารณชน การเตนบัลเลตในหองสี่เหลี่ยมมี
ความแตกตางกับการแสดงบนเวทีเปนอยางมาก บนเวทีไมมีกระจกใหเช็คทาเตน มีไฟสปอตไลทที่
ทําใหนักเตนตื่นเตน การขึ้นเวทีแตละครั้งตอเตรียมตัวอยางดี ใสชุดแสดง แตงหนา และเหนืออื่น
ใดนักเรียนจะไดฝกความกลาแสดงออก ฝกระเบียบวินัย เรียนรูที่จะทํางานเปนกลุม และเรียนรูที่
จะรับผิดชอบ(ตอบทบาทของตน) มากขึ้นดวย
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4. อุปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการสอน ผูใหสัมภาษณจํานวน 7 ทาน มีการใชอุปกรณเพื่อ
ชวยในการสอน เชน ไมเคาะจังหวะ หรือ กระดิ่ง เพื่อสั่นใชเรียกนักเรียนใหมารวมกัน หรือให
นักเรียนเงียบและเรียกความสนใจของนักเรียน หรืออุปกรณอื่น ๆ เชน คฑา มงกุฎ ตุกตา เชือก
หมอน ผาเช็ดหนา ตะกราดอกไม เปนตน โดยที่อาจนํา คฑามาแตะที่เทานักเรียน แลวพูดกับ
นักเรียนวา “เมื่อครูแตะที่เทาของนักเรียนแลว เทานี้จะตองเปนเทาวิเศษที่ชี้ไดแหลมมาก ๆ “ หรือ
อาจนํามงกุฎมาวางไวบนศรีษะนักเรียนแลว บอกนักเรียนวา ตนเปนเจาหญิง ใสมงกุฏ ตองเชิด
หนา และยืดตัวตรง มงกุฎจะไดไมหลนจากศรีษะ แลวใหนักเรียนลองเดินดวยทาทางที่สงางาม
เหมือนเจาหญิง ผูใหสัมภาษณกลาววา อุปกรณตาง ๆ นี้ ทําใหการเรียนการสอนนาสนใจมาก
ยิ่งขึ้น และยังชวยในการสรางจินตนาการและความบันเทิงนักเรียนจะชอบและรูสึกสนุก อีกทั้งยัง
จะพยายามทําใหสวยงามอยางที่ครูบอกดวย แตทั้งนี้ ครูผูสอนจะตองมีวิธีการสื่อสาร ควบคูไปกับ
การใชอุปกรณใหเหมาะสม ตรงตามจุดประสงคที่ครูตองการจะใหนักเรียนปฏิบัติ ซึ่งวิธีการตาง ๆ
นั้น ครูผูสอนตองเปนผูออกแบบ และประยุกตใชใหเขากับนักเรียนของตน และอุปกรณทั้งหมดควร
เก็บอยูในตูใหเรียบรอย ไมวางไวตามพื้นหอง เพราะนักเรียนจะมาเลนอุปกรณในขณะเรียน
5. ความสนิทสนมระหวางครูผูสอนกับนักเรียน ผูใหสัมภาษณจํานวน 5 ทาน ใหความ
สนิทสนมกับนักเรียนมาก ๆ โดยไมมีชองวางกับนักเรียนเลย ความสัมพันธที่ทั้ง 5 ทานใหกับ
นักเรียนนั้น เสมือนกับวา เปนพี่เปนนองกัน ไมอยากใหนักเรียนคิดวาตนมีสถานะอยูหางจากเขา
มาก ซึ่ง ผูใหสัมภาษณทั้ง 5 ทานนี้ เปนครูสอนบัลเลตที่มีอายุนอย (เปนวัยรุน) ทั้ง มักจะพูดคุย
กับนักเรียนในเรื่องตาง ๆ นักเรียนก็จะมีความสนิทสนมมาก และมักจะมาเลาเรื่องราวสวนตัวของ
เขาใหครูฟง สวนผูใหสัมภาษณอีก 5 ทานนั้น กลาววา ตนจะวางตัวหางจากนักเรียน คือ ให
นักเรียนตระหนักถึงความเปนครูกับลูกศิษย เพื่อใหเขามีความเคารพ ยําเกรง (แตไมใชกลัว) เพื่อ
การที่จะควบคุมเขาใหอยูในระเบียบวินัยได
6. ภาพลักษณของสถาบันที่สอน ผูใหสัมภาษณทุกทานระบุวาภาพลักษณของสถาบันนั้น
ไมมีผลใด ๆ ทั้งสิ้นกับการสอน ทุกทานจะสอนเต็มที่ เหมือน ๆ กันหมด ไมวาจะไปสอนที่สถาบัน
ใด เพื่อที่วานักเรียนของเขาจะไดรับความรูอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ผูใหสมั ภาษณทานหนึ่งกลาวเสริมวา
สถาบันที่นาเชื่อถือ ไมใชเปนเพียงสถาบันที่มีผลงานการแสดงผลิตออกมาใหคอยติดตามไดเปน
ประจําเทานั้น แตยังตองสรางนักเรียนที่มีคุณภาพ มีมารยาท มีวินัย มีศีลธรรม และรูจักการ
วางตัวใหเหมาะสม นอกจากนี้แลว ภาพลักษณของครูก็เปนสิ่งที่สําคัญมาก การเปนอาจารยตอง
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วางตัวใหเหมาะสมไมเพียงแตในหองเรียน แตรวมถึงการทํางานนอกสถานที่ และชีวิตประจําวัน
ดวย หากอาจารยทําตัวไมเปนที่นาเคารพก็จะสอนนักเรียนไดยาก
7. คาตอบแทนของครูผูสอน ผูใหสัมภาษณทุกทานระบุวาคาตอบแทนของครูผูสอนไมมี
ผลตอการสอน ทุกครั้งที่สอน ก็จะสอนอยางเต็มที่ แตถาไดรับคาตอบแทนที่ดี ก็จะรูสึกมีความ
อยากมาสอนมากขึ้น มีกําลังใจที่จะสอนมากขึ้น บางครั้งมีนักเรียนเยอะมาก แตวาไดคาสอนเทา
ๆ กับหองที่มีนักเรียนนอยกวา ก็จะรูสึกเหนื่อย และรูสึกไมคอยจะพอใจสักเทาไร อยางไรก็ตาม
เมื่อตองสอนจริง ๆ ก็จะเต็มที่ทุกครั้ง เนื่องจากมีความรักในลูกศิษย และอยากใหเขาทําไดดี ๆ มี
ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งกลาวเสริมวา บัลเลตในประเทศไทยยังไมเปนที่รูจัก แพรหลายมากนัก ตาง
กับในหลายๆ ประเทศที่เด็กผูหญิงทุกคน (รอยละ 100) เคยเรียนบัลเลตในชีวิตแลวอยางนอยก็ 1
ครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีความมั่นคงทางดานการเมือง และเศรษฐกิจ จึงยากที่ศิลปะ
และวัฒนธรรมจะไดรับการบํารุง ยิ่งไปกวานั้นบัลเลตไมใชศิลปะประจําชาติ จึงยากที่จะไดรับการ
สนับสนุนอยางเต็มที่ ผูใหสัมภาษณเชื่อวา แมการเปนครูสอนบัลเลตในสายตาคนทั่วไปจะดูเปน
งานที่สบาย ทํากําไร หรืออยางไรก็ตาม แตในความเปนจริงแลว ผูที่จะอยูในสายงานนี้ในประเทศ
ไทยไดจะตองมีใจที่รักบัลเลตเปนพื้นฐานเบื้องตนที่สําคัญกวาการคํานึงถึงคาตอบแทน จึงจะเปน
ครูที่ดีไดนาน
8. เพื่อนรวมงานในโรงเรียน ผูใหสัมภาษณจํานวน 5 ทานระบุวา เพื่อนรวมงานในโรงเรียน
เปน ปจจั ย ที่ มี ผลตอการสอน โดยเฉพาะครูทา นอื่น ๆ ที่ สอนอยูใ นสถาบัน เดีย วกัน เนื่อ งจาก
สามารถให คํ า ปรึ ก ษากั น และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การสอนได ผู ใ ห
สัมภาษณทานหนึ่งกลาววา เพื่อนรวมงานนั้นสําคัญมาก และคําวา เพื่อนรวมงาน ผูใหสัมภาษณ
หมายรวมถึง อาจารย, Admin และ เลขาฯ ทุกคนในโรงเรียน ควรวางเปาหมาย มีหลักเกณฑ
ความคิด และวิธีการทํางานไปในทางเดียวกัน เมื่อมีขอสงสัย หรือมีขอแนะนําก็ควรปรึกษาหารือ
และมีการประชุมวางแผนงานรวมกันทุกเทอม สวนผูใหสัมภาษณอีก 5 ทานระบุวาเพื่อนรวมงาน
ในโรงเรียนไมมีผลกับการสอน เนื่องจากครูแตละทานในโรงเรียนที่สอน จะมีความเปนสวนตัวอยู
แลว คือ ไมมีการกาวกายหนาที่กัน หรือ แบงชั้นเรียน และนักเรียนชัดเจนเลยวา ใครสอนชั้นไหน
หองไหน ครูแตละทานในโรงเรียนมีหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบการสอนในแตละชั้นเรียนของตนใหดี
ที่สุด เพื่อใหนักเรียนของตนทําไดดีที่สุด โดยที่ไมไปกาวกายหนาที่ของครูคนอื่น
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4.2 กระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต
สําหรับเด็กอายุ 9-11 ป
4.2.1 กระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 9-11 ป
คําถามขอที่ 1 วิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลตและการตอบสนองของ
นักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
ผูวิจัยไดแบงการสื่อสารสอนเทคนิคบัลเลต เปน 4 สวน และจะนําเสนอผลการวิจัยในแต
ละสวน อันไดแก
1. การสอนเทคนิคบัลเลตที่บาร (Barre)
2. การสอนเทคนิคบัลเลตที่กลางหอง (Center)
3. การสอนเทคนิคบัลเลตในการเตนระบํา ( Study/Dance)
4. การสอนทักษะบัลเลต ควบคูกับการสรางจินตนาการเพื่อใหเกิดการแสดงออกทาง
อารมณ และความรูสึก รวมทั้งคุณสมบัติที่ถูกตองในการเตนบัลเลต
จากการสัมภาษณและสังการเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการสอน
เทคนิคบัลเลตที่บาร (Barre) กลุมตัวอยางไดใชวิธีการสื่อสารตาง ๆ ดังตอไปนี้
การเตนบัลเลตของนักเรียนระดับเกรด 3-5 ซึ่งมีชวงอายุ 9-11 ป (ถาเริ่มเรียนตามเกณฑที่
กําหนดไว) ทาและเทคนิคตาง ๆ จะยากและมีความซับซอนขึ้น องคประกอบของการเตนทั้งหมด
ตองมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสมบูรณมากขึ้น ไมวาจะเปน การจัดระเบียบทุกสวนของรางกาย
อันไดแก เทา ขา แขนลําตัว และศีรษะ การใชกลามเนื้อในสวนตาง ๆ การแสดงออกของอารมณ สี
หนา ความรูสึก ความเขาใจในเรื่องจังหวะและดนตรี ทั้งนี้ นักเรียนไดรับการปูพื้นฐานในเรื่อง
เทคนิคและความรูพื้นฐานของการเตนบัลเลต การสรางกลามเนื้อตาง ๆ ที่สําคัญสําหรับการเตน
มาบางแลวในเกรด Pre-primary-เกรด 2 ในการเรียนเตนบัลเลตระดับ เกรด 3 ถึง เกรด 5 เปนการ
พัฒนาองคประกอบเหลานี้ตอยอดขึ้นจากระดับตน เพื่อความแข็งแรงของกลามเนื้อและรางกาย
เทคนิคที่ปฏิบัติไดอยางสมบูรณ การแสดงออกทางอารมณและความรูสึกที่ดีขึ้น เพื่อเปนการ
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เตรียมรางกายสําหรับการเตนบัลเลตระดับสูง (Higher Grades) หรือในสายอาชีพ (Vocational
Grades) ของหลักสูตร Royal Academy of Dance ตอไป
“ในการเรียนบัลเลตระดับเกรด 3-5 ที่บารของเด็กชวงอายุ 9-11 ป ประการแรกจะเนน
เรื่องการจัดรางกาย (Posture) ของนักเรียนที่เขมงวดมากขึ้น เปนตนวา ยืนอยางไร การวางเทาใน
ตําแหนงตาง ๆ (Position of Feet) ของทาแตละทาตองถูกตองและเรียบรอยเปนอยางดี การใช
กลามเนื้อที่ถูกตองมากขึ้น การหมุนออกของสะโพก ขา และเทา (Turn out) ที่มากขึ้น ประการที่
สอง เรื่องการวางน้ําหนัก (Weight Placement) จะวางน้ําหนักที่ไหนในการปฏิบัติทาตาง ๆจึงจะ
ถูกตอง การถายน้ําหนัก (Transfer of Weight) และการทรงตัว (Balance) การเนนในเรื่องการจัด
วางน้ําหนักนี้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนกอนที่จะออกไปเตนตรงกลางหองให
ถูกตองและแข็งแรงมากขึ้น ประการที่สามคือ การปฏิบัติทาที่ตองใชความเร็ว และละเอียดมากขึ้น
อย า งถู ก ต อ งในเรื่ อ งของการใช ก ล า มเนื้ อ ที่ ถู ก ต อ งและความสั ม พั น ธ ข องการใช ร า งกาย
(Coordination) กอนที่จะมาเตนตรงกลางหอง”
(วิภาวี ปทุมพงศ, สัมภาษณ . 18 มกราคม 2551)
ครูวิภาวี และครูกรชนกไดกลาววา ในการเรียนบัลเลตแตละเกรดจะมีความซับซอนของทา
มากขึ้น ความยากก็จะมากขึ้น ครูจะตองเตรียมใหเด็กรูถึงความซับซอนนั้นวาจะมีสิ่งใดมากขึ้น
เพื่อใหนักเรียนมีสมาธิและจดจออยูกับสิ่งที่จะตองปฏิบัติใหมีขึ้นตามคุณสมบัติของทาตาง ๆ
นักเรียนตองเขาใจถึงหลักการใชกลามเนื้อ พื้นฐานของแตละทาตองแนน และเขาใจถึงความ
ซับซอนของทาตาง ๆ ที่มีมากขึ้นนั้น การสื่อสารในการสอนของครูจะมีวิธีการสื่อสาร 2 ประการ
รวมกัน ไดแก 1. การบอกนักเรียนตรง ๆ ถึงสิ่งที่นักเรียนจะตองคิดและปฏิบัติเมื่อนักเรียนเตน 2.
การพูดเปนจินตนาการ ครูจะใชทั้ง 2 ประการนี้รวมกัน ซึ่งโดยมากแลวจะเปนการสื่อสารโดยตรง
ถึงสิ่งที่ตองการ และแทรกการใชจินตภาพโดยการเปรียบเทียบเพื่อใหนักเรียนจินตนาการเพิ่มเติม
ใหไดสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติ เชน “นักเรียนตองแขมวทองเหมือนตัวเราลอยอยูในอากาศ” หรือ
“หนูตองยืดตัวเหมือนหนูกําลังดึงยางยืดจากหัวหนูขึ้นไป ขาทั้งสองเหยียดลง ขางบนดึงขึ้นและพืน้
ขางลางลงพื้น” ทั้งนี้ในครูจะบอกใหนักเรียนเขาใจและรูสึกถึงกลามเนื้อที่จะตองใชทีละอยาง และ
รูวาจะตองทําอยาไรจึงถูกตองซึ่งก็จะใชวิธีพูดสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติ กึ่ง ๆ การสรางจินตนาการ
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ตัวอยางการใชการเปรียบเทียบหรือสรางจินตภาพในการสอนเทคนิคบัลเลตที่บารของครู
ผูใหสัมภาษณ
ในการจับบาร ครูจะพูดเปรียบเทียบวา “ใหนกั เรียนรูสกึ วาตัวเองเปนเจาหญิงแลวจับมือ
เตนรํากับเจาชาย” (กานติมา ศิริวิชา, สัมภาษณ . 20 พฤศจิกายน 2550)
การชี้เทา ครูพดู วา “เวลานักเรียนชี้เทาตองชี้ใหเต็มที่ เหมือนเทาเรามีเข็มปกอยูตรงปลาย
เทา แลวเราพยายามจะชีเ้ ทาใหเข็มนั้นโผลออกมานอกปลายเทา แลวใหวางเข็มนัน้ ลงที่พนื้ (วิภาวี
ปทุมพงศ, สัมภาษณ . 18 มกราคม 2551)
การ Turn out ของขาเมื่อยกขาขางหนา (Devant) “นักเรียนตองสามารถวางเหรียญบาท
หรือวางตุกตาไวที่สนเทาแลวตั้งอยูไดนาน ๆ” (เสาวคนธ พลัดพูลผล, สัมภาษณ . 19 ธันวาคม
2550 และ วิภาวี ปทุมพงศ, สัมภาษณ . 18 มกราคม 2551)
การยืน “นักเรียนจะตองรูสึกวาทําขายาว ๆ คอยาว ๆ เหมือนยีราฟ” หรือ “คอยาวสงา
เหมือนหงส” (วิภาวี เบญจธนสมบัติ, สัมภาษณ . 20 ธันวาคม 2550 และ กานติมา ศิริวิชา,
สัมภาษณ . 20 พฤศจิกายน 2550)
ในการทํา Battement Tendus ใหรูสึกวามีมือดึงขาเรายาวออกไปจากตัว และขาที่ยนื
เหมือนเสาที่ปก อยูทพี่ ื้นตรง ๆ ไมใหตัวโยกไปมา” (วิภาวี ปทุมพงศ, สัมภาษณ . 18 มกราคม
2551 และ นวพัณณ ชิดสินวรพันธ, สัมภาษณ .15 ธันวาคม 2550)
ในการทํา Battement Glisse ครูจะบอกนักเรียนวา “ใหรูสึกถึงพื้น ใชพื้นเวลาพุงเทา
ออกไปเหมือนยิงธนู” “คุณสมบัติของทานีค้ ือ ความเฉียบคม” หรือ “ใหขาออกไปแลวหยุดนิ่ง
เหมือนโดนสาบที่ขาวา ‘จงหยุด’ ประกอบกับครูอาจเอามือกั้นขานักเรียนไว เพื่อใหนกั เรียนหยุดขา
ในระดับที่ตองการ (วิภาวี ปทุมพงศ, สัมภาษณ . 18 มกราคม 2551 และ กานติมา ศิริวิชา,
สัมภาษณ . 20 พฤศจิกายน 2550)
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ทา Rond de Jampe ทําเหมือนกับวา “ขาของเราเปนวงเวียน ที่จะวาดรูปครึ่งวงกลม”
(อนพัทธ ขจิตสุวรรณ, สัมภาษณ . 7 พฤศจิกายน 2550 และ พิมลพรรณ พรเพชรรัตนสิริ,
สัมภาษณ . 16 มกราคม 2551)
ทา Battement Fondu เหมือนบีบผลสม ไมลงมาจากปลายเทาแรง ๆ นักเรียนตองมีแรง
ตาน คุณสมบัติของทานี้คือ การยอและยืดขาออก (Release) ความแตกตางระหวางขาที่ยืนรับ
น้ําหนัก (Supporting leg) และขาที่ทํางาน (Working leg) (พิมลพรรณ พรเพชรรัตนสิริ,
สัมภาษณ . 16 มกราคม 2551 และ อนพัทธ ขจิตสุวรรณ, สัมภาษณ . 7 พฤศจิกายน 2550)
Deloppe ครูบอกกับนักเรียนวา “ทําอยางไรก็ไดใหสบตามองสนเทาตัวเองได คือใหเอา
สนมาขางหนาเพื่อ turn out หรือกลาวคําวา สวัสดีกับสนเทา” เพื่อใหขาที่นักเรียนยืดออกมา Turn
out ในเรื่องการควบคุมสะโพกขณะยกขา ครูจะบอกวา “ใหนักเรียนล็อกตนขาไว แลวคอย ๆ งาง
ขาออกเหมือนมีเข็มอยูขางใตขา” หรือ “ขาที่ยืดออกมาจะมาจากขอบกางเกงใน หรือขอบชุด
บัลเลต” จะทําใหนกั เรียนพยายามกดตรงของชุดบัลเลตซึ่งจะตรงกับตําแหนงสะโพกพอดี สะโพกก็
จะไมยก ทา Developpe นี้เปนทาที่นักเรียนเพิ่งเริ่มทําใหเกรด 3 เพราะฉะนั้น อาจจะตองการการ
ฝกฝนและการทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมจากบทเรียน เพื่อเปนการพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรงพรอมที่
จะทําทาได (ธีโรฬาร กฤตยาเกียรณ, สัมภาษณ . 17 มกราคม 2551, กรชนก ชายะพงศ,
สัมภาษณ . 13 มกราคม 2551 และ วิภาวี ปทุมพงศ, สัมภาษณ . 18 มกราคม 2551)
การทํา Grand Battement หรือทาเตะขา ครูบอกนักเรียนวา “ใหนกั เรียนเตะขาขึน้ เหมือน
โยนขาขึน้ ไปในอากาศ แลวลงมาเบา ๆ และแตะพื้นเบา ๆ เหมือนสําลี หรือของที่โยนขึ้นไปแรง ๆ
แตลงมาเบา ๆ“ และ “ขาทีย่ ืนจะตองเหมือนเสาที่ปกลงพื้น ไมดึงขาออกจากตัวเวลาทําดวย”
(วิภาวี ปทุมพงศ, สัมภาษณ . 18 มกราคม 2551, กานติมา ศิริวิชา, สัมภาษณ . 20 พฤศจิกายน
2550 และ อนพัทธ ขจิตสุวรรณ, สัมภาษณ . 7 พฤศจิกายน 2550)
ในขณะที่ครูชิตพล เปลี่ยนศิริ ซึ่งเปนครูผูชาย แตสอนนักเรียนผูหญิง จะเนนในเรื่องความ
แข็งแรง ในทาพื้นฐานตาง ๆ ตอง ชา ๆ แตชัด (Clear and Clean) เนนปฏิบัติทาพื้นฐานโดยที่ทา
นั้นจะไมซับซอนเกินไป จะงายตอการควบคุมกลามเนื้อในทานั้น ๆ เชน Battement Tendus เนน
การชี้ (Point) เทา และการเหยียดยืด (Stretch) ของขา เพราะฉะนั้น ที่บารจะเนน Basic เพื่อการ
พัฒนากลามเนื้อ
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การเตนที่บารนั้น ครูจะตองย้ํากับนักเรียนวา “บารไมใชที่พึ่งของเรา ไมใชบานของเรา”
นักเรียนไมควรยึดบารมากเกินไป จนทําใหไมสามารถทรงตัวเองได หรือทําใหการวางน้ําหนักผิดที่
ครูจะคอยเตือนนักเรียนและบางครั้งอาจใหนักเรียนออกมาทําทาขางนอกบาร ไมตองจับบาร หรือ
ใชนิ้วเดียวแตะ ครูตองอธิบายใหนักเรียนฟงวา บารเปนเพียงการหัดทาพื้นฐานสําหรับที่จะพัฒนา
มาทํากลางหอง ไมใชเปนสิ่งที่นักเรียนจะยึดเพื่อทรงตัวและเอาน้ําหนักไปไวที่บาร (สรุปจากการ
สังเกตการณชั้นเรียนบัลเลตครูกานติมา ศิริวิชา, 20 พฤศจิกายน 2550)
จากการสัมภาษณและสังการเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการสอน
เทคนิคการเตนบัลเลตที่กลางหอง (Center) กลุมตัวอยางไดใชวิธีการสื่อสารตาง ๆ ดังตอไปนี้
เมื่อมาเตนกลางหองแลว เทคนิคตาง ๆ ที่ถูกใชที่บาร หรือทาตาง ๆ ที่ถูกฝกที่บารเพื่อเปน
การวางรากฐานสําหรับการเตนกลางหองจะถูกนํามาปฏิบัติโดยไมมีบารจับ ซึ่งนักเรียนจะตองใช
กลามเนื้อมากกวาเดิม การควบคุมรางกาย (Body Control) จะตองมีมากขึ้น และการทรงตัวใน
การยืนและเตนจะตองดีขึ้น
การจัดวางแนวเสนของรางกาย (Alignment) มีมากขึ้น การเตนที่บารนั้น ตัวดานหนึ่งจะ
ถูกปดดวยการจับบารขางใดขางหนึ่ง แตการเตนตรงกลางหองตัวทุกดานจะถูกเห็น เพราะฉะนั้น
ในการยืน การใชแขน และศีรษะจะมีทาและรายละเอียดมากขึ้น ตองใชกลามเนื้อมากขึ้น ความ
ซับซอนมากขึ้น ดนตรีก็จะมีความซับซอนและฟงไดยากมากขึ้นตามทาตาง ๆ
การแสดงออกของทาทาง สีหนา อารมณ และความรูสึก (Expression and Feeling) ใน
เกรด 3-5 จะตองมีความเปนผูใหญ (Mature) ไมใชความนารักแบบเด็ก ๆ อีกแลว นักเรียน
สามารถฟงเพลงและตีความจากเพลงนั้น ๆ รวมทั้งทราบถึงความแตกตางทางดาน สไตลการเตน
(Dance Style) เชน เปนสไตลโรแมนติก (Romantic Style) สไตลดั้งเดิม (Classical) เปนตน ซึ่ง
การแสดงออกทางความรูสึกนี้ สามารถสรางไดแมจะไมไดถูกสรางมาตั้งแตเล็กในชั้น Pre-Primary
ถึงเกรด 2 โดยครูผูสอนจะตองดึงตัวตนนักเรียนออกมา ใหนักเรียนผอนคลายและใชจินตนาการ
นักเรียนตองไมเกร็งหรือกังวลกับทาเตน ทาเตนจะตองจําไดอยางแมนยําแลว เมื่อจําไดแลวก็ตอง
ไดรับการใหแรงเสริมจากครู โดยการพูดกระตุนใหนักเรียนเขาใจถึงสิ่งที่จะตองปฏิบัติ ที่สําคัญครู
ตองทําใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง และสงเสริมใหเขาแสดงออกมา ครูจะตองทําใหนักเรียนรักในการ
เตน ใหนักเรียนมีความสุขและชอบในสิ่งที่เขาทํา เมื่อครูสงเสริมใหนักเรียนแสดงออกถึงอารมณ
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ความรูสึก นักเรียนก็จะแสดงออกมา ทายที่สุดก็คือ สภาพแวดลอมที่ทุกคนในหองจะแสดงออกมา
ซึ่งก็จะชวยกระตุนใหนักเรียนแตละคนแสดงออกมากขึ้นอีก เนื่องจากเห็นเพื่อน ๆ ทํา แตทั้งนี้ตอง
อยูที่พื้นฐานนิสัยและการไดรับการเลี้ยงดูของนักเรียนแตละคนดวย ขอจํากัดของนักเรียนในการ
แสดงออกซึ่งอารมณ ความรูสึกจะขึ้นอยูกับพื้นฐานนิสัยและการเลี้ยงดู เชน เด็กที่เรียบรอยมาก ๆ
มักจะไมกลาแสดงออก เด็กที่ถูกจํากัดจากผูปกครองก็เชนกัน (สรุปจากการสัมภาษณครูผูสอน
บัลเลตทุกทาน)
ในการเตนกลางหองของเกรด 3-5 นักเรียนตองรูจักการใชพื้นที่มากขึ้น มีการเตนหันไปใน
ทิศทางหรือมุมตาง ๆ มากขึ้น มีการใชมุมหองในการเตน เชน การวิ่งจากมุม ทําใหนักเรียนได
สํารวจและสัมผัสพื้นที่ในหองมากขึ้น ตองทําทาตาง ๆ ใหใหญขึ้นและเก็บรายละเอียดทั้งหมด
“ในเกรด 5 นั้น จะเนนภาพบนเวที เนนความเปน Stage คือ เนนการ perform (แสดง)
มากกวา class (การเรียนในชั้นเรียน) เนื่องจากที่ตรงกลางนั้น เปนการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง จาก
ทาพื้นฐานพัฒนาไปเปนการแสดง (Basic->Perfom)”
(ชิตพล เปลี่ยนศิริ, สัมภาษณ . 17 ธันวาคม 2550)
ทาที่ยากขึ้น และตองการการทรงตัวและการใชกลามเนื้อมากขึ้น เชน ทา Adage ซึ่งเปน
ทาที่นักเรียนจะตองยกขากลางหองของเกรด 5 ครูจะสื่อสารกับนักเรียนใหทําโดยตรง และจะใช
แบบฝกหัดชวย เชน ทํา Stretching (ยืดหยุน) หรือ ทํา Floor exercise ไดแก การทํา Sit-up เพื่อ
กลามเนื้อทองที่แข็งแรง การนอนคว่ําและเตะขาเพื่อกลามเนื้อตนขาดานหลัง เปนตน นักเรียนจะ
ตองการการฝกหัดมาก ครูจะแยกทาตาง ๆ ที่มีในการทํา Adage ออกมาฝกตางหากทีละทา เชน
ยืนหันหลังใหบารแลวเอาขาพาดไวที่บาร และใหยกขาขึ้นจากบารคางไว 10 วินาที ระดับชั้นที่
สูงขึ้นของการเรียนทําใหนักเรียนตองการการสรางกลามเนื้อ ทายากขึ้นและตองการการทรงตัว
มากขึ้น ครูอาจเตรียมความพรอมของนักเรียนโดยใหมาทําทาตาง ๆ ตรงกลางหอง เชน ทา Grand
battement เปนทาเตะขาที่บาร เมื่อใหนักเรียนมาทําตรงกลางหอง นักเรียนก็จะรูจ กั ปรับน้าํ หนักได
รูวาถาจะทรงตัวใหอยูจะตองวางน้ําหนักไวสวนไหน ในขณะเดียวกัน ทา Adage ที่ตองการความ
แข็งแรงของกลามเนื้อในการยกขาและการทรงตัว ก็อาจใหนักเรียนกลับมาฝกที่บารกอนเพื่อสราง
ความแข็งแรงของกลามเนื้อและการใชกลามเนื้อที่ถูกตอง แลวจึงมาทํากลางหองเมื่อทําไดที่บาร
จนคลองแลวเพื่อฝกการทรงตัวในภายหลัง
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“การยืน และการทํา Battement Tendus สวนเอว และหลังตองดึงขึ้น จะเนนกลามเนื้อ
ตรงหลังมากเพราะเปนตัวที่จะชวยในการทรงตัวและควบคุมรางกายทั้งหมด เทาตองยืนแผใหเต็ม
เทา (Flat) ราบไปกับพื้นไมจิกเทาที่พื้น”
(ชิตพล เปลี่ยนศิริ, สัมภาษณ . 17 ธันวาคม 2550)
ทาหมุน หรือ Pirouette นักเรียนตองหมุนโดยเขยงเทาบนขาเดียว นอกจากการสรางความ
แข็งแรงสําหรับการหมุนและการใหแนวปฏิบัติในการหมุนเชิงทฤษฎีแกนักเรียนแลว ครูอาจใชการ
เปรี ยบเทียบเพื่อใหนั กเรี ยนนึกภาพที่ควรจะเป นได เชน “ให นักเรีย นหมุนเหมือนลูกขาง หรือ
เหมือนกังหัน” “ตองรูสึกเหมือนตัวเราลอย ๆ อยูในอากาศ (หมายถึง อยูบนปลายเทานั่นเอง)
“การทําหมุน จะเนนเรื่องแขน และการสะบัดหนา ในตอนแรกจะใหฝก ทํา releve (เขยง
เทาโดยไมตองหมุน) กอน ตองขึ้นแลวลงมาปดเทาทา Fifth position ใหได ตัวตองตรง และไมมอง
ต่ํา ครูจะบอกกับนักเรียนวา “ใหมองสูงกวาระดับสายตา มิฉะนั้นหัวจะทิ่มไปขางหนา” และ “แขน
จะตองฟู ๆ ไมเหี่ยว” จะชวยใหรางกายทรงตัวไดดีขึ้น”
(กานติมา ศิรวิ ิชา, สัมภาษณ . 20 พฤศจิกายน 2550)
“Pirouette ครูจะสอนโดยเนนความชา แตชัด ถานักเรียนทําไมไดก็จะถอยกลับไปที่ทา
พื้นฐานของการหมุน แลวคอย ๆทําเพิ่มทีละขั้น (Step) เชน ใหทํา releve passé กอน แลวก็หมุน
ที่ละครึ่งรอบ แลวคอย ๆ เพิ่มเปน 1 รอบ แลวก็เพิ่มเปน 2, 3 หรือ 4 รอบ”
(ชิตพล เปลี่ยนศิริ, สัมภาษณ . 17 ธันวาคม 2550)
ทากระโดด หรือ Allegro ตองการการใชเทาและการสปริงตัวขึ้นไป ครูจะอธิบายให
นักเรียนฟงตรง ๆ วาใหใชกลามเนื้อตรงไหน และใหทําแบบฝกหัด บอกนักเรียนในแงความเปนจริง
มากกวาการใชการเปรียบเทียบ ใหนักเรียนเขาใจวาเขาทําเปนอยางไร และตองแกไขอะไรบาง เชน
บอกเขาวา “ตอนนี้มันยังไมสวยพอ ตองแกไข” แลวใหนักเรียนมาสูกับมัน โดยดูวาเพราะอะไรถึง
ทําไมได ใหนักเรียนพิจารณาตนเอง และครูก็ชวยชี้แจงเหตุผลที่นักเรียนทําไมถูกตองหรือยังไมดี
และนักเรียนก็แกไขตนเอง เปรียบเสมือนใหครูและนักเรียนชวยกันดูวาตองแกไขอยางไร ครูอาจให
นักเรียนจับคูกับเพื่อน และใหชวยกันดูวาแตละคนมีขอผิดพลาดอะไร แลวแกไข (สรุปจาการ
สังเกตการณชั้นเรียนครูวิภาวี ปทุมพงศ, 18 มกราคม 2551)
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“Allegro ขาตองเปดมากขึ้น เนนความรูสกึ กระเดง อยาใหรูสึก ‘แปก’ ครูจะอธิบายให
นักเรียนฟงโดยการโยนของไปที่พนื้ และกลาววาความรูส ึกที่ไมกระเดง หรือที่ครูเรียกวา ‘แปก’ นั้น
หมายความวา กระโดดแลวตัวจมลงและใหความรูสึกหยุดนิ่ง ไมสามารถทําอะไรตอไปไดหรือ
เคลื่อนที่ตอไมได ความรูสึกกระเดงนั้น จะเหมือนกับลูกบอลที่พรอมจะเดงตอไปได นั่นก็คือ
นักเรียนจะสามารถทําทาอืน่ ๆ ตอไปไดอยางกลมกลืน”
(กานติมา ศิรวิ ิชา, สัมภาษณ . 20 พฤศจิกายน 2550)
“การสอน Allegro ครูจะคอนขางเนนใหนกเรียนเนนกระโดดมาก ๆ วิธีสื่อสารในการสอน
จะมีทั้งเปนแบบ Verbal คือ ตองพูดใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาใหกระโดดสูง ๆ อธิบายวาควร
จะตองใชตัวและเทาอยางไร และตองมีการสื่อสารแบบ Nonverbal เชน ตีขาและหลังใหเกิด
ความรูสึก ใหรูวาควรใชกลามเนื้อตรงไหน บางทาตองเขาไปใกล ๆ เพื่อชวยสรางอารมณใหกับ
นักเรียน นักเรียนจะรูสึกเกร็ง และพยายามจะกระโดดสูงขึ้น”
(ชิตพล เปลี่ยนศิริ, สัมภาษณ . 17 ธันวาคม 2550)
ครูวิภาวี ปทุมพงศ และครูวิภาวี เบญจธนสมบัติ กลาวตรงกันวา ทาที่ยากขึ้น ตองการการ
ใชกลามเนื้อมากขึ้น และการฝกฝนมากขึ้น อาจใหนักเรียนทําแบบฝกหัดตางหากนอกเหนือจากที่
บทเรียนหรือทาในหลักสูตร เชน ทําเปน Free Enchaiment เพื่อสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ
และไมใหเด็กเบื่อที่จะฝกฝนดวย
จากการสัมภาษณและสังการเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการสอน
เทคนิ ค การเต น บั ล เล ต ใ นระบํ า (Study/Dance) กลุ ม ตั ว อย า งได ใ ช วิ ธี ก ารสื่ อ สารต า ง ๆ
ดังตอไปนี้
การเตนระบําในระดับชั้นตน ๆ ของเด็กเล็กนั้น จะมีเรื่องราว และมีความหมายสื่อวาผูเตน
กําลังทําอะไรอยู ครูจะใชวิธีสอนเหมือนการเลานิทานใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนลุกขึ้นมาเตน
โดยมีครูเปนตัวอยางและเลาไปดวยวาเขากําลังแสดงทาทางอะไรอยู เชน การเลนวาว การปก
หมอน เปนตน แตสําหรับระดับชั้นที่สูงขึ้น การเตนระบําจะไมมีความหมายของระบํานั้น ๆ ไมได
แสดงวากําลังทําทาทางอะไรอยู แตการเตนระบําเปนการแสดงออกของอารมณ ความรูสึกและ
ถายทอดออกมาเปนสไตลการเตน ทาตาง ๆ ที่ประกอบเปนระบําไมไดสื่อเปนความหมายวา
แปลวาอะไร แตเปนการแสดงความรูสึกใหคนดูรูสึก สงผานความรูสึก มากกวาที่จะเปนการสื่อ
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ความหมาย เปนการสื่อสารทางศิลปะ ครูสอนใหนักเรียนรูสึกถึง อารมณ ความรูสึก และสไตลการ
เตน เชน ในบางทอนของเพลงที่มีจังหวะชาและทํานองเศรา นักเรียนก็ตองแสดงออกถึงความรูสึก
เศรา สงบนิ่ง และอาจมีความสงาดวย เมื่อเพลงเปลี่ยนจังหวะและทํานอง นักเรียนก็ตองแสดง
ความรูสึกที่สนุกสนาน สดใส มีความสุข จนถึงตอนสุดทายที่เพลงเปนลักษณะที่เร็วและใหญขึ้น
นักเรียนก็แสดงความสุขที่ยิ่งใหญ เปนตน การเตนเปนการตีความจากเพลง แลวสงความรูสึก
ออกมายังผูชม นอกเหนือจากการสอนและอธิบายเทคนิคในการใชแขนและขา ครูยังตองอธิบาย
วาในการเตนระบําแตละระบํานั้นเปนอยางไร มีการแสดงความรูสึกอยางไร และสอนใหนักเรียน
สามารถตีความเองดวยจากเพลง ครูอาจจะบอกถึงเสื้อผา (Costume) หรือชุดจริง ๆ ที่ใสในการ
เตนระบําสไตลนั้น ๆ และอธิบายถึงเหตุการณและฉากที่นักเรียนเตนอยูดวย เชน เกรด 5 นักเรียน
จะเตนระบํา (Character) เปนสไตล Hungarian ฉากอยูในวัง อารมณความรูสึกจะเปนแบบ
สนุกสนานแตดูสงาไมใชราเริงเพียงอยางเดียว แตระบํา (Character) ในเกรด 3 เปนสไตล
Russian ฉากอยูในเรือไททานิคขางใตทองเรือ ที่จะมีผูคนเตนรํากันอยูอยางสนุกสนาน มีการจับ
กระโปรง และสะบัดกระโปรงไปมา (สรุปจากการสัมภาษณครูผูสอนทุกทาน)
ในการเตนระบําของระดับชั้นที่สูงขึ้น จะมีระบําหลายระบําที่แสดงความแตกตางกันใน
ดานสไตล เชน ในระดับเกรด 5 มีระบํา 3 ระบํา เปนการเตรียมสําหรับการเตนในเกรดระดับ 6-8
(Higher Grades) ซึ่ง 3 ระบํานี้มันจะมีสไตลที่ตางกัน เชน สไตล Classical, Romantic หรือ
Contemporary
การเตนระบําในสไตล Free movement ทาที่จะแสดงออกมาจะเปนลักษณะที่เปนจริง
มากกวา สไตล Classical ครูผูใหสัมภาษณทุกทานกลาววา ครูจะอธิบายภาพใหนักเรียนเห็นภาพ
ไดมากกวาสไตล Classical ซึ่งเนนในดานเทคนิค เปนหลัก เชน ทา Triple run เหมือนสายลมพัด
หวิว หรือสายน้ําที่ไหลระริน การวิ่งไปขางหนาแลวมองขึ้น เปนเสมือนการวิ่งแลวมองไปทีแ่ สงสวาง
วิ่งไปหาแสงสวางนั้น ใหความรูสึกวากําลังบินออกจากรังนก เพื่อไปรับแสงแดดของทองฟา เชน ใน
ระบําของเกรด 3 ตอนยกแขนขึ้น วิ่งไปขางหนา แลวเอาแขนลงและกมศีรษะลงตอนจบ ครูจะให
ภาพวานักเรียนเปนนกกําลังจะบินไปหาแสง แลวมาถึงก็เมื่อหมดแรง ครูจะไมสื่อสารตรง ๆ เชน
บอกเพียงใหยกแขนขึ้นแลวเอาแขนลงมา แตจะสรางภาพใหนักเรียนคิดตาม สมมตินักเรียนอยูใน
บทบาทตาง ๆ เปนเสมือนการเรียน Acting ครูจะสรางจินตภาพ หรือสรางภาพใหเกิดขึ้นในใจของ
นักเรี ยนโดยใชการเปรียบเทีย บ เพื่ อใหนักเรียนแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก และมีการใช
สายตา (Eyeline) ที่ถูกตอง
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ในการเตนระบํา Free movement ครูจะใหนักเรียนตีความการแสดงออกของความรูสึกใน
ระบํานั้น ๆ เอง ครูจะปลอยใหนักเรียนทําในสิ่งที่เขาตีความออกมา แตครูจะคอยแนะวาอะไรที่
ตองเพิ่ม อะไรที่ตองลดหรือตัดออก
ในการสอนระบําของครูผูใหสัมภาษณ ทุกคนกลาววา อันดับแรกจะตองใหนักเรียนจําทา
ใหไดกอน และจึงใสรายละเอียดและการแสดงออกทางอารมณ ความรูส ึก เพื่อใหนักเรียนไมกงั วล
กับทา แลวจึงสามารถที่จะแสดงออกถึงอารมณความรูสกึ ไดอยางเต็มที่
“นอกเหนือจากเทคนิคแลว การเตนระบําของนักเรียนในระดับชั้นเกรด 3-5 จะตองมีการ
แสดงออกถึงความรูสึกมากขึน้ และตองมีการแสดงออกถึงอารมณใหเขากับระบําที่เตน เชน
สนุกสนาน เศราออนหวาน เปนตน นักเรียนจะตองจําทาใหไดกอน แลวจึงใส ‘เครื่องปรุงรส’ ทีหลัง
ใครจะใสเปรี้ยว ใสหวาน อยากจะเติมอะไรก็เติมเพื่อใหเขากับเพลงและทาเตน ในตอนแรกที่ครู
สอนระบําจะยังเปนระบําที่มลี ักษณะเหมือน ‘กวยเตี๋ยวจืด ๆ ยังไมมเี ครื่องปรุง’ คือ สอนแคขากอน
ใหจับเอว และคอย ๆ สอนทีละชวง เมื่อทําไดแลวจึงคอย ๆ เพิม่ ทีละนิด ตั้งแต แขน การใชศีรษะ
การแสดงออกอารมณ ความรูสึก คอย ๆ ปรุงเครื่องปรุงทีละนิด จนสมบูรณแบบ”
(กานติมา ศิรวิ ิชา, สัมภาษณ . 20 พฤศจิกายน 2550)
“การสอนระบํามี 4 ขั้นตอน ไดแก 1. เริ่มจากกระบวนทากอนวามีทาอะไรบาง ใหนักเรียน
จําทาใหได 2. ดูรายละเอียดในแตละกระบวนทา 3.ดูทาเชื่อมของแตละทา 4. สอนการแสดงออก
ทางอารมณ (Expression and Feeling) และในเรื่องการแสดงออกทางอารมณ นั้น จะแบงไดเปน
1.Expression ในการเตน Variation ซึ่งจะเนนการเตนที่ประกอบดวยความสมบูรณของเทคนิค
นั่นคือ ความสวยงามที่มีจากการแสดงออกนั้นจะเกิดจากความสมบูรณของทา 2. Expression ใน
การเตน Pas De Deux ในบัลเลตเรื่องตาง ๆ สีหนาทาทางจะแสดงออกมาจากความเขาใจของ
บทบาทตัวละคร ตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจความหมายของการทําทาในการเตนนั้น ๆ “
(ชิตพล เปลี่ยนศิริ, สัมภาษณ . 17 ธันวาคม 2550)
จากการสัมภาษณและสังการเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารในการสอนทักษะ
บั ล เล ต ควบคู กั บ การสร า งจิ น ตนาการเพื่ อ ให เ กิ ด การแสดงออกทางอารมณ และ
ความรูสึก รวมทั้งคุณสมบัติที่ถูกตองในการเตนบัลเลต กลุมตัวอยางไดใชวิธีการสื่อสารตาง
ๆ ดังตอไปนี้
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ครูวิภาวี ปทุมพงศ และครูพิมลพรรณ พรเพชรรัตนสิริ กลาววา ในการสอนทักษะบัลเลต
ควบคูกับการสรางจินตนาการ ประการแรกตองสอนเทคนิคของการเตนใหดีกอน การเตนบัลเลต
นั้นเทคนิค (Ballet Technique) สําคัญเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ การแสดงออกถึงอารมณ
ความรูสึก (Expression of Feeling) เมื่อเทคนิคถูกตองและสมบูรณแลว และทาทุกรายละเอียด
นักเรียนก็จําไดแลว นักเรียนก็จะไมกังวล ประการที่สองคือ สอนเรื่องการแสดงออกถึงอารมณ
ความรูสึก โดยการใหฟงเพลง ตีความเอง ประกอบกับการอธิบายของครูผูสอนถึงสไตลตาง ๆ ที่
นักเรียนเตนดังที่กลาวมาแลวในการสอนเตนระบํา และคําแนะนําของครูใหนักเรียนใชจินตนาการ
แลว แสดงอารมณออกมา ครูจะตองสอนนักเรียนทีละอยาง นักเรียนจะไดไมสับสนและกังวล เมื่อ
นักเรียนไมกังวลกับทาและเทคนิค สามารถตีความไปจนถึงแสดงอารมณ ความรูสึกออกมาได
อยางดี
“การทํา Variation เปนการพัฒนาที่ดีที่สุดของการเตนบัลเลต เพราะวา เปนการเรียนรู
พื้นฐานของทาตาง ๆ ของบัลเลต รวมถึงการสรางจินตนาการทางดานสุนทรียะดวย บางครั้งครู
อาจใชทาที่ปรากฎใน Variation ใสในทา Exercise ตรงกลางหอง เพื่อฝกนักเรียนในดานเทคนิค
และการสรางจินตนาการเพื่อการแสดงออก นอกจากนี้แลว ครูควรสรางใหนักเรียนมีความสนุกใน
การเรียนบัลเลต ซึ่งความสนุกนั้นจะมาจากการทําเทคนิคบัลเลตที่เขาทําได หรือพยายามที่จะทํา
ใหได เปนเสมือนความทาทายในการเรียนที่ตองพยายามจะทําใหสําเร็จ ซึ่งครูจะตองคอย ๆ เพิ่ม
และใสเทคนิคและความยากเขาไปเรื่อย ๆ ทีละขั้น ๆ ไมใสเยอะมากจนเกินไป คอย ๆ เพิ่มเขาไป
เพื่อเขารูสึกวาเขาจะพยายามทํา และก็ทําไดจริง ๆ จากนั้นก็เพิ่มความยากเขาไปอีกทีละเล็กทีละ
นอย จินตนาการในความคิดของครู คือ ความสมบูรณแบบของทา ครูจะเปนผูสรางภาพใหเด็กเห็น
เปนภาพที่ควรจะเปน โดยการใหดูภาพบัลเลต ดูวิดีโอ สื่อตาง ๆ หรือทําใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง
บาง เพื่อสรางแรงบัลดาลใจ และ เปนการใหคลุกคลีใกลชิดกับบัลเลต จะไดซึมซับเขาใจและมี
ความผูกพัน เกิดความมุงมั่นในการเตน”
(ชิตพล เปลี่ยนศิริ, สัมภาษณ . 17 ธันวาคม 2550)
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จากการสัมภาษณและสังการเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการสอน
เทคนิคบัลเลต สามารถประมวลออกมาเปนวิธีการสื่อสารตาง ๆ ที่กลุมตัวอยางไดใช ดังตอไปนี้
1. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติแกนักเรียนโดยละเอียด อยางตรงไปตรงมา การที่นักเรียนจะเขาใจ
และสามารถปฏิบัติไดดีนั้นขึ้นอยูกับการฝกฝน
• “นักเรียนตองเก็บกน และยืดทองขึ้นนะคะ”
• “หมุนขาออก turn out จากขางในตนขา ”
• “เปดสนเทาออก โชวสนเทามาดานหนา”
2. ใชการเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย)
• “ทา fondu เปรียบเหมือนวาเทาเปนลิ้น เลียไอศกรีมขึ้นมาจากพื้น”
• “ทา Ronde jambe ขาของเราเหมือนวงเวียน วาดรูปครึ่งวงกลม”
• “ขาที่ยืนตองเหยียดตรง เหมือนเปนเสา ขาที่ชี้ยืดออกเหมือนมีมือดึงออกไป”
• “นักเรียนชี้เทาตองชี้ใหเต็มที่ เหมือนเทาเรามีเข็มปกอยูตรงปลายเทา แลวเรา
พยายามจะชี้เทาใหเข็มนั้นโผลออกมานอกปลายเทาแลวใหวางเข็มนั้นลงที่
พื้น”
• “เวลาจับบาร อยายึดบารแนนจนเกินไป ใหจับเหมือนกับจับมือเจาชาย แค
แตะเบา ๆ”
• “ทา Battement Fondu เหมือนบีบผลสม ไมลงมาจากปลายเทาแรง ๆ
นักเรียนตองมีแรง ตาน”
• “นักเรียนจะตองรูสึกวาทําขายาว ๆ คอยาว ๆ เหมือนยีราฟ”
• “ยืนคอยาวสงาเหมือนหงส”
• “Battement Glisse ใหรูสึกถึงพื้น ใชพื้นเวลาพุงเทาออกไปเหมือนยิงธนู”
3. สรางภาพใหแกนักเรียน บอกใหนักเรียนคิดตามและจินตนาการวาตนกําลังทําหรือเปน
สิ่งนั้น ใหเกิดจินตภาพ เสมือนการสอน Acting
• “นักเรียนเปนนกกําลังจะบินไปหาแสง บินเร็วขึ้น ๆ ไปยังแสงสูงสุด แลวมาถึงก็
เมื่อเหนื่อยลา หมดแรง”
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• “ตอนนี้เรากําลังเดินอยูในสวนคนเดียว เรารูสึกเศราและวาเหว ภายหลังเราเริ่ม
รูสึกสนุกขึ้น และราเริง ไปจนถึงความรูสึกราเริง ความสุขสูงสุดในตอนทาย”
4. บอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม
• “ถานักเรียนตองพยายามหมุนขาออก แตตองหมุนจากกระดูกสะโพก และตน
ขา ซึ่งจะทําใหขาทั้งขาและเทาของเรา Turn out นะคะ”
• “นักเรียนตองพยายามยืดทองขึ้นนะคะ ทุกทาของการเตนบัลเลตนั้น มาจาก
แรงที่ทองทั้งหมดเลย ถานักเรียนรูจักการใชกลามเนื้อที่ทองจะทําใหนักเรียน
สามารถทําทาตาง ๆ ไดอยางงายดาย”
5. ใชการสัมผัสเพื่อจัดทาทางใหนักเรียน
• “ใหนักเรียนลองยืดตัวขึ้น โดยดึงตรงสีขางของตัว (ครูพูดพรอมรูดตรงสีขาง
นักเรียนขึ้น)”
• บอกใหนักเรียนทําขา Turn out พรอมทั้งจับขานักเรียนใหหมุนออก (Turn out)
6. ใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ มารวมเปนทา
• ใหนักเรียนฝกซอมเขยงเทาธรรมดากอน ทํา Releve devant แลวเมื่อนักเรียน
ทําไดและทรงตัวอยูแลว คอยใหนักเรียนหมุน (Pirouette) บนปลายเทา
• ในการสอนระบํา ตองแยกสวนทาออกมาทีละอยาง สอนขากอน แลวจึงสอน
แขน ศีรษะ และการแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึกในภายหลัง
• ใหนักเรียนนอนราบไปกับพื้น ยกเทาขึ้นมา และจับเทาของเขาบิดออกใหขา
Turn out พอเริ่มเปดไดแลว ก็ใหยืนขึ้นทําจริง
7. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise) สําหรับทาตาง ๆ โดยครูเปนผูออกแบบ
แบบฝกหัดตาง ๆ เอง
• ฝกใหนักเรียนทํา Floor Exercise ตาง ๆ ที่ชวยฝกกําลังกลามเนื้อขา หลัง หรือ
หนาทอง
• ใหนักเรียนหันหลังเขาหาบาร เอาขาพาดที่บารเปนทา Arabesque ยกขาขึ้น
จากบารแลวคางไว
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8. แสดงทาที่ถูกตองสวยงามใหนักเรียนดู หรือใชสื่อตาง ๆ เชน วิดีโอ รูปภาพบัลเลต รวม
ไปถึงการพานักเรียนไปดูการแสดงบัลเลต เพื่อใหนักเรียนเห็นภาพและเขาใจวาภาพที่ควรจะแสดง
ออกมาอยางไร และพยายามเลียนแบบ (Copy) สิ่งที่ไดเห็น
9. ในการใชศัพทในบัลเลตซึ่งเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนเริ่มรูจักชื่อ
ทาตาง ๆ แลว ครูจะตองบอกชื่อทาจริง ๆ เลย แตอาจมีอธิบายเพิ่มเติมหรือทวนใหนักเรียนถา
นักเรียนยังจําไมได
การตอบสนองของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลต
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับเกรด 3-5 ถึงความเขาใจ
ของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลตนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญมีความ
เขาใจมากกวาไมเขาใจตอการสอนเทคนิคโดยรวมของครู และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเขาใจ
มากกว า ไม เ ข า ใจ เมื่ อ ครู ใ ช วิ ธี ก ารสื่ อ สารอั น ได แ ก (1) บอกสิ่ ง ที่ ค วรปฏิ บั ติ โ ดยละเอี ย ด
ตรงไปตรงมา นักเรียนจะเขาใจและสามารถปฏิบัติไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการฝกฝน (2) การใช
การเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย) (3) การสรางภาพใหแกนักเรียน ใหเกิดจินตภาพ บอกใหนักเรียน
คิดตามและจินตนาการวาตนกําลังทําหรือเปนสิ่งนั้น (4) การบอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการให
เหตุผล เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม (5) การใชการสัมผัสเพื่อจัดทาทางใหนักเรียน (6)
การใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ มารวมเปนทา (7) การ
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise) สําหรับทาตางๆ โดยครูเปนผูออกแบบแบบฝกหัด
ตาง ๆ เอง (8) ครูแสดงทาที่ถูกตองสวยงามหรือใหนักเรียนดูสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับบัลเลตเพื่อให
นักเรียนเห็นภาพและพยายามเลียนแบบสิ่งที่เห็น กลุมตัวอยางทุกคนมีความเขาใจเมื่อครูใชศัพท
บัลเลตกับนักเรียนเลย แตอาจอธิบายเพิ่มเติมหรือทวนใหนักเรียนถานักเรียนยังจําไมได
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ตารางที่ 4.19 แสดงความเขาใจของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลต
วิธีการสื่อสาร
1. การสอนเทคนิคโดยรวม

ความเขาใจ(คน)
เขาใจ ไมเขาใจ
47
3

รอยละ
เขาใจ ไมเขาใจ
94
6

2. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติโดยละเอียด ตรงไปตรงมา
นักเรียน จะเขาใจและสามารถปฏิบัติไดดีหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับการฝกฝน
3. ใชการเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย)

47

3

94

6

47

3

94

6

4. สรางภาพใหแกนกั เรียน ใหเกิดจินตภาพ บอกให
นักเรียนคิดตามและจินตนาการวาตนกําลังทําหรือ
เปนสิ่งนัน้
5. บอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล เพื่อให
นักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม
6. ใชการสัมผัสเพื่อจัดทาทางใหนักเรียน

45

5

90

10

47

3

94

6

47

3

94

6

48

2

96

4

47

3

94

6

48

2

96

4

50

-

100

-

7. ใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลว
คอยเอาสิ่งตาง ๆ มารวมเปนทา
8. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise)
สําหรับทาตางๆ โดยครูเปนผูออกแบบ แบบฝกหัด
ตางๆ เอง
9. ครูแสดงทาที่ถูกตองสวยงามหรือใหนักเรียนดูสื่อ
ต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ บั ล เล ต เ พื่ อ ให นั ก เรี ย นเห็ น ภาพ
พยายามเลียนแบบสิ่งที่เห็น
10. ครูจะใชศัพทบัลเลตกับนักเรียนเลย แตอาจอธิบาย
เพิ่มเติมหรือทวนใหนักเรียนถานักเรียนยังจําไมได
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จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับเกรด 3-5 ถึงความรูสึกของ
นักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลตนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกมากกวา
ไมชอบตอการสอนเทคนิคโดยรวมของครู กลุมตัวอยางทุกคนรูสึกชอบเมื่อครูแสดงทาที่ถูกตอง
สวยงามหรือใหนักเรียนดูสื่อตาง ๆ เกี่ยว กับบัลเลตเพื่อใหนักเรียนเห็นภาพ พยายามเลียนแบบสิ่ง
ที่เห็น และกลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกชอบวิธีการสื่อสารในการสอนของครูอันไดแก (1) การบอกสิง่
ที่ควรปฏิบัติโดยละเอียด ตรงไปตรงมา นักเรียนจะเขาใจและสามารถปฏิบัติไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยู
กับการฝกฝน (2) การใชการเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย) (3) การสรางภาพใหแกนักเรียน ใหเกิด
จินตภาพ บอกใหนักเรียนคิดตามและจินตนาการวาตนกําลังทําหรือเปนสิ่งนั้น (4) การบอกถึงสิ่งที่
ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม (5) การใชการสัมผัสเพื่อจัด
ทาทางใหนักเรียน (6) การใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ
มารวมเปนทา (7) การใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise) สําหรับทาตางๆ โดยครูเปน
ผูออกแบบแบบฝกหัดตาง ๆ เอง (8) การที่ครูใชศัพทบัลเลตกับนักเรียน แตอาจอธิบายเพิ่มเติม
หรือทวนใหนักเรียนถานักเรียนยังจําไมได
ตารางที่ 4.20 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลต
ความรูสึก
รอยละ
ชอบ เฉย ๆ ไมชอบ ชอบ เฉย ๆ ไมชอบ
1. การสอนเทคนิคโดยรวม
38
10
2
76
20
4
2. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติโดยละเอียดตรงไปตรง 35
12
3
70
24
6
ตรงมา นั ก เรี ย นจะเข า ใจและสามารถ
ปฏิบัติไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการฝกฝน
3. ใชการเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย)
42
8
84
16
4. สรางภาพใหแกนักเรียน ใหเกิดจินตภาพ 43
7
86
14
บอกใหนักเรียนคิดตามและจินตนาการวา
ตนกําลังทําหรือเปนสิ่งนั้น
5. บอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล 42
8
84
16
เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม
6. ใชการสัมผัสเพื่อจัดทาทางใหนักเรียน
35
8
7
70
16
14
วิธีการสื่อสาร
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ตารางที่ 4.20 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลต ( ตอ )
ความรูสึก
รอยละ
ชอบ เฉย ๆ ไมชอบ ชอบ เฉย ๆ ไมชอบ
7. ใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งาย 39
9
2
78
18
4
กอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ มารวมเปนทา
8.
ใหนั ก เรี ย นทํ า แบบฝ ก หั ด (Training 30
10
10
60
20
20
Exercise) สําหรับทาตางๆ โดยครูเปน
ผูออกแบบ แบบฝกหัดตาง ๆ เอง
9.
ครูแสดงทา ที่ ถูก ตองสวยงามหรือให 50
100
นักเรียนดูสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับบัลเลตเพื่อให
นักเรียนเห็นภาพ พยายามเลียนแบบสิ่งที่
เห็น
10. ครูจะใชศัพทบัลเลตกับนักเรียนเลย แต 40
10
80
20
อาจอธิบายเพิ่มเติมหรือทวนใหนักเรียนถา
นักเรียนยังจําไมได
วิธีการสื่อสาร

ซึ่งวิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลตที่ไดกลาวมาขางตนทั้ง 14 วิธีนี้ ไดถูก
นํามาปฏิบัติในสถานการณจริงโดยกลุมผูใหสัมภาษณทั้ง 10 ทานในการสอนเทคนิคบัลเลตแก
นักเรียน และไดผลกลับมาเปนที่นาพอใจ โดยที่ผูวิจัยไดไปสังเกตการณชั้นเรียนบัลเลตของผูให
สัมภาษณแตละทาน และไดสัมภาษณนักเรียนที่เรียนและผูปกครองของนักเรียน เพื่อศึกษาถึงผล
ตอบกลับ (Feedback) ของนักเรียนวามีความเขาใจและความรูสึกอยางไรตอการสื่อสารในการ
สอนเทคนิคบัลเลตของครูผูสอน จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับ ความเขาใจและความรูสึกตอวิธีการ
สื่อสารในการสอนเทคนิคบัลเลตของนักเรียนนั้น ผูวิจัยขอสรุปและวิเคราะหผล ดังตอไปนี้
1. ในการสอนเทคนิคโดยรวม นักเรียนเกือบทุกคนเขาใจสิ่งที่ครูสอน แตหลายคนกลาว
ตรงกันวา ตนเขาใจแตวาทําไมไดเพราะวาเปนสิ่งที่ยาก มีนักเรียน 2 คนที่ไมเขาใจการสอนเทคนิค
โดยรวม ซึ่งเปนนักเรียนเพิ่งจะเขามาเรียนบัลเลตในเกรด 3 เขายังไมเคยเรียนบัลเลตมากอนเลย
ดัง นั้ น จึ ง ไม ได รั บ การปู พื้ น ฐานบั ล เล ต จ ากการเรี ย นระดั บ ต น ๆ แต เ ขาต อ งเรีย นระดั บ นี้ เ ลย
เนื่องจากเปนเด็กที่อายุมากแลว และตัวสูงมาก ถาจะใหไปเรียนกับเด็กเล็ก ๆ เขาก็จะเกิดความ
อาย ทางโรงเรียนจึงใหเขาเรียนเกรด 3 เลย แตวามีการเรียนเสริมเดี่ยวกับครูตางหากดวย ขณะที่ผู
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สัมภาษณสัมภาษณเด็กเหลานี้ เขาเพิ่งจะเขามาเรียนได 3 ครั้ง และเพิ่งจะเริ่มเรียนเดี่ยวกับครู
เพียงครั้งเดียวเทานั้น เขาจึงตอบวาในการเรียนเทคนิคบัลเลตโดยรวม เขาไมคอยจะเขาใจเทาไร
เนื่องจากไมมีพื้นฐานตาง ๆ ของการเตนบัลเลต แตผูวิจัยคิดวาตอไปเมื่อนักเรียนไดเรียนเสริมกับ
ครูและเรียนในชั้นเรียนไปสักระยะหนึ่ง เขาจะเขาใจมากขึ้น และอาจจะเขาใจไดเร็วมากกวา
นักเรียนคนอื่น ๆ ก็ไดเนื่องจากเขาเปนนักเรียนที่มีอายุมากกวาทุกคนในหอง การรับรูและความ
เขาใจจะดีกวาสําหรับความรูสึกตอการสอนเทคนิคโดยรวมนั้น นักเรียนสวนใหญรูสึกชอบ แตมี
นักเรียนจํานวนหนึ่งรูสึกเฉย ๆ เขากลาววาเขาไมไดรูสึกสนุกสนานหรือชอบการเรียนบัลเลตมาก
แตรูวาการเรียนบัลเลตนั้นมีประโยชน และผูปกครองของเขาอยากใหเรียนและมักจะพูดอยูเสมอ
วาการเรียนบัลเลตเปนสิ่งที่ดี จะทําใหมีบุคลิกภาพดี รูปรางดี และเปนการพัฒนาทางดานการ
เรียนไดอีกดวย เนื่องจากจะทําใหเด็กมีสมาธิยิ่งขึ้นในการจดจอกับการเตนและการคิดถึงการทํา
เทคนิคตาง ๆ ดังนั้นนักเรียนจึงรูสึกวาการเตนมีประโยชนจึงอยากมาเรียน แตโดยสวนตัวแลว
ไม ไ ด รู สึ ก ชอบการสอนของครู ผู ส อนมาก เพี ย งแต รู สึ ก เฉย ๆ แต ค รู ก็ ไ ด ใ ห ค วามรู แ ละทํ า ให
วัตถุประสงคของเขาเปนจริง เขาจึงมาเรียน
2. ในการสอนโดยบอกสิ่งที่ควรปฏิบัติโดยละเอียด ตรงไปตรงมา นักเรียนเกือบทุกคน
เขาใจแตจะยังทําไมได อยางไรก็ตามเขาก็รูวาเขาจะสามารถปฏิบัติไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการ
ฝกฝน ความอดทนและความพยายาม นักเรียนบางคนรูสึกชอบเพราะเมื่อครูพูดแลวเขาเขาใจและ
รูวาควรจะทําอยางไรโดยละเอียด บางคนรูสึกเฉย ๆ เขาชอบใหครูพูดเปรียบเทียบมากกวาเพราะ
จะเห็นภาพไดชัดเจนกวาการพูดตรง ๆ แตเขาก็เขาใจที่ครูบอกเพียงแตชอบการเปรียบเทียบของครู
มากกวา นักเรียน 3 คนไมชอบการบอกใหปฏิบัติโดยละเอียดอยางตรงไปตรงมา นักเรียน 3 คนนี้
เปนนักเรียนที่มีอายุคอนขางนอย เมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นในชั้นเรียน เขาชอบใหครูใชการ
เปรียบเทียบหรือนิทานในการสอนมากกวา
3. สําหรับการสอนโดยใชการเปรียบเทียบและการสรางจินตภาพใหแกนักเรียนนั้น ก็ยัง
เปนวิธีที่ใชไดผลกับนักเรียนในระดับที่โตกวาเชนเดียวกับระดับเล็ก นักเรียนจะรูสึกชอบเมื่อครูใช
การเปรี ยบเทียบ นักเรียนบางคนกลา ววา จริง ๆ แลวในการสอน ตนเข า ใจสิ่ง ที่ครูบอกอย า ง
ตรงไปตรงมาแลว แตเมื่อครูมีการเพิ่มการเปรียบเทียบ หรือยกภาพตาง ๆ ขึ้นมา นักเรียนจะรูสึก
สนุกและชอบ ทําใหเขามีการจินตนาการในรูปแบบตาง ๆ และเขาก็จะทําออกมาไดดีอยางที่ครู
ตองการ
4. วิธีการสอนโดยบอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียนเขาใจและ
ปฏิบัติตามนั้นเปนวิธีที่ใชไดผลดีกวาสําหรับนักเรียนที่มีอายุมาก นักเรียนจะรูสึกเขาใจและชอบ
มากกวานักเรียนที่มีอายุนอยในระดับตน นักเรียนกลาววาเมื่อครูใหเหตุผลจะทําใหเขาเขาใจถึง
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ที่มา และผลที่จะตามมาเนื่องจากการปฏิบัติตามที่ครูบอก และเขาจะเขาใจการเรียนบัลเลตมาก
ขึ้นดวย
5. การใชการสัมผัสในการจัดทาทางใหนักเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่ครูสอนมากขึ้น
นักเรียนจะรูสึกชอบเพราะทําใหเขาเขาใจถึงการใชกลามเนื้อที่ถูกตอง แตมีนักเรียนบางคนไมชอบ
เขากลาววาเมื่อครูสัมผัส ครูจะจับเขาแรงจนทําใหเขาเจ็บ ถึงแมวาจะทําใหเขาเขาใจมากขึ้น แต
เขารูสึกไมชอบ
6. การใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ มารวมเปน
ทา ก็ยังเปนวิธีที่ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนที่ดีสําหรับการสอนนักเรียนในระดับนี้ นักเรียนเกือบ
ทุกคนเขาใจเมื่อครูใชวิธีการสอนนี้ แตบางคนจะรูสึกไมชอบเนื่องจากตองการที่จะรูทานั้น ๆ เร็ว ๆ
อยากจะเห็นทาแบบเต็ม ๆ ที่ควรจะปฏิบัติเร็ว ๆ นักเรียน 2 คนนี้เปนนักเรียนที่เกงและหัวไว เขา
สามารถทําทาที่ครูบอกไดเลยโดยใชเวลาไมนาน และเมื่อครูใหปฏิบัติแบบแยกสวน เขาจึงรูสึกเบื่อ
เนื่องจากสามารถทําไดอยูแลว และอยากจะเห็นทาแบบเต็ม ๆ เร็ว ๆ
7. สําหรับวิธีการใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise) สําหรับทาตางๆ โดยครู
เปนผูออกแบบ แบบฝกหัดตาง ๆ เองนั้น นักเรียนมีความเขาใจแตบางคนกลาววาไมชอบเพราะขี้
เกียจทํา เขาจะรูสึกเมื่อยที่ตองทําทาตาง ๆ ซ้ํา ๆ แตเขาก็รูวามันจะมีประโยชนตอตัวเขา และ
พรอมที่จะทํา แมวาโดยสวนตัวแลวจะไมรูสึกชอบก็ตาม
8. นักเรียนทุกคนชอบมากเมื่อครูแสดงทาที่ถูกตองสวยงามหรือใหนักเรียนดูสื่อตาง ๆ
เกี่ยว กับบัลเลตเพื่อใหนักเรียนเห็นภาพ นักเรียนจะรูสึกวาครูของเขาเกงและรูสึกวาไดเห็นการเตน
บัลเลตจริง ๆ จากนักเตนที่เกง ๆ มาเตนใหเขาดูตรงหนา เขาจะพยายามเลียนแบบสิ่งที่ครูแสดงให
ดู และจะทําใหเขาเขาใจวาเขาตองแสดงออกอยางไร
9. เมื่อครูใชศัพทบัลเลตกับนักเรียนเลย แตอาจอธิบายเพิ่มเติมหรือทวนให นักเรียนทุก
คนเขาใจและเริ่มจะสามารถพูดชื่อทาไดอยางที่ครูบอก และสวนใหญก็จะชอบใหวิธีการนี้ เพราะ
จะทําใหเขารูจักชื่อทา และสามารถทําทานั้นไดเมื่อครูบอกชื่อเลย โดยที่ครูไมตองอธิบายทานั้น ๆ
ซ้ําอีก
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คําถามขอที่ 2 วิธี ก ารสื่ อ สารของครู ใ นการแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดและการตอบสนองของ
นักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากการสัมภาษณและสังเกตการณของผูวิจัยถึงเรื่องวิธีการสื่อสารของครูในการแกไข
ขอผิดพลาด กลุมตัวอยางไดใชวิธีดังตอไปนี้มากที่สุด ไดแก (1) บอกอยางชัดเจนวาที่ทํา “ผิด”
แลวหาสาเหตุกับนักเรียนวาเพราะอะไร (2) ระบุถึงสิ่งดี ๆ ที่มีอยูในตัวนักเรียนแตไมไดใช หรือ
ไมไดทํา รองลงมาเปนสัดสวนเทา ๆ กันไดแก (1) บอกจุดดอย (Fault) ที่เขามีอยูและอธิบายอยาง
มีเหตุผลวาเพราะเหตุนี้เขาจึงตองพยายามมากกวาคนอื่น เพราะนักเรียนอาจจะทําแลว แตครูมอง
ไมเห็น (2) ไมบอกกับนักเรียนวาเขาทําผิด ทําไมถูก หรือพูดวา“นักเรียนทําผิด ไมใช”หรือ“หามทํา
แบบนี้” แตบอกวาถาทําอยางไรจึงจะถูก (3) ไมระบุวาใครทําผิด จะกลาวรวม ๆ วาสวนใหญทํา
แบบนี้ และเขาไปจับนักเรียนคนที่ทําผิดเปนคนแรก และจับคนอื่น ๆ ตามมา (4) ตีเบา ๆ เพื่อให
เกิดความเขาใจและรูสึกถึงการใชกลามเนื้อที่ถูกตอง (5) พูดในเชิงติดตลกวานักเรียนทําผิดอยางไร
หรือถามวาทําใหดีไมไดหรือ และกลุมตัวอยางไดใชวิธีบอกวาทําดีแลว แตตองเพิ่มบางสิ่งอีกจึงจะ
ดีมากนอยที่สุด
ตารางที่ 4.21 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการแกไขขอผิดพลาด
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. บอกอยางชัดเจนวาที่ทํา “ผิด” แลวหาสาเหตุกับนักเรียนวาเพราะ
อะไร เชน การจัดระเบียบรางกายยังไมดีพอ
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ที่ห มุน ไม ได คิ ดวาเพราะอะไร น้ํา หนักไปข า งหลัง
มากไปหรือเปลา”
- “นักเรียนควรจะยกขาอยางไรถึงทรงตัวอยู”

8

80

120

ตารางที่ 4.21 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการแกไขขอผิดพลาด ( ตอ )
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

2. ระบุถึงสิ่งดี ๆ ที่มีอยูในตัวนักเรียนแตไมไดใช หรือ ไมไดทํา
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ขาหนูสวยมาก ๆ แตหนูไมไดใชกลามเนื้อตรงนี้เลย”
- ”หนูทํ าไดคะ สรีระของหนูดีมาก แตไมไดใช ใหเปน
ประโยชน”

8

80

3. บอกจุดดอย (Fault) ที่เขามีอยูและอธิบายอยางมีเหตุผลวาเพราะ
เหตุนี้เขาจึงตองพยายามมากกวาคนอื่น เพราะนักเรียนอาจจะทํา
แลวแตครูมองไมเห็น
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “หนูอาจจะทําแลว แตเพราะความที่ขาหนูเปดไดนอย
กวาคนอื่น ทําใหหนูตองพยายามมากขึ้นกวาเดิม”
- “สะโพกหนูมันปดมากกวาคนอื่น ฉะนั้นตอนทําตอง
ทํามากกวาคนอื่นเพราะครูมองไมเห็น”

6

60

4. ไมระบุวาใครทําผิด จะกลาวรวม ๆ วาสวนใหญทําแบบนี้ และเขา
ไปจับนักเรียนคนที่ทําผิดเปนคนแรก และจับคนอื่น ๆ ตามมา
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “สวนใหญนักเรียนไมยอมชี้เทา ไหนลองชี้เทาสวย ๆ
ซิคะ”
- “ครูเห็นหลายคนทําเทาบิด ๆ แบบนี้ เทาเบี้ยว”
- “ขอควรระวังของทานี้คือการที่นักเรียนยกสะโพกเวลา
เตะขาขึ้น”
5. มีการตีเบา ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจและรูสึกถึงการใชกลามเนื้อที่
ถูกตอง

6

60

6

60
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ตารางที่ 4.21 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการแกไขขอผิดพลาด ( ตอ )
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

6. พูดในเชิงติดตลกวานักเรียนทําผิดอยางไร หรือถามวาทําใหดี
ไมไดหรือ
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “หนู เ ป น เหมื อ นปลาหมึ ก หรื อ คะ ทํ า แขนเหี่ ย ว ๆ
เหมือนปลาหมึกเลย”
- “ไอเรื่องนี้ไมยากเลยนะ เรื่องงาย ๆ ทําไมทําไมได”
7. บอกวาทําดีแลว แตตองเพิ่มบางสิ่งอีกจึงจะดีมาก
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ดีแลวคะ แตถานักเรียนชี้เทาอีกหนอยจะดีมาก ๆ “
- “ถานักเรียนยืดตัวขึ้นหนูจะดูสวยมากเลยคะ”

6

60

2

20

การตอบสนองของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการแกขอผิดพลาด
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับเกรด 3-5 ถึงความรูสึกของ
นั ก เรี ย นต อ วิ ธี ก ารสื่ อ สารของครู ใ นการแก ข อ ผิ ด พลาด กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามรู สึ ก เฉย ๆ และ
พยายามทําใหไดตามที่ครูแกมากที่สุด รองลงมาเปนสัดสวนเทา ๆ กัน ไดแก (1) รูสึกดีเมื่อครูแกไข
ขอผิดพลาดไดตรงจุดและไมขึ้นเสียงกับนักเรียน (2) รูสึกกลัวและกดดันเมื่อทําไมไดตามที่ครูบอก
โดยเฉพาะครูบางทานที่เสียงดัง และจับนักเรียนแรง ๆ เพื่อแกขอผิดพลาด และ รูสึกดังตอไปนีน้ อ ย
ที่สุดไดแก (1) โกรธเมื่อครูใชคําพูดในทํานองวา นักเรียนทําอะไรไมรูเรื่องเลย และ (2) รูสึกเสียใจ
เมื่อครูพูดวานักเรียนทําไดแยลง เมื่อกอนดีกวานี้
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ตารางที่ 4.22 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการแกขอผิดพลาด
ความรูสึกของนักเรียน

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. รูสึกเฉย ๆ และพยายามทําใหไดตามที่ครูแก

35

70

2. รูสึกดีเมื่อครูแกไขขอผิดพลาดไดตรงจุดและไมขึ้นเสียงกับนักเรียน

30

60

3. รูสึกกลัวและกดดันเมื่อทําไมไดตามที่ครูบอก โดยเฉพาะครูบางทาน
ที่เสียงดัง และจับนักเรียนแรง ๆ เพื่อแกขอผิดพลาด
4. รูสึกโกรธเมื่อครูใชคําพูดในทํานองวา นักเรียนทําอะไรไมรูเรื่องเลย

30

60

6

12

5. รูสึกเสียใจเมื่อครูพูดวานักเรียนทําไดแยลง เมื่อกอนดีกวานี้

6

12

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของครูในการแกขอผิดพลาดของนักเรียน และการ
ตอบสนองของนักเรียน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. ในการแกขอผิดพลาดของนักเรียนชวงอายุ 9-11 ป ครูจะบอกอยางชัดเจนเลยวาเขา
ทําผิด พรอมทั้งคนหาสาเหตุดวยวาผิดเพราะอะไร ซึ่งในการหาสาเหตุนี้ครูจะพยายามถามหรือ
กระตุนใหนักเรียนคิดไดเองวา เขาทําอะไรผิด และเพราะอะไร พรอมทั้งพยายามใหนักเรียนแกไข
โดยคิดเองวาควรจะตองทําอยางไร จึงจะถูกตองแตครูจะเปนผูชี้แนะใหนักเรียนกอน เชน ครูจะ
บอกกับนักเรียนกอนวา “ทานี้ยังไมดีคะ นักเรียนคิดวานักเรียนหมุนขาออกหรือยังคะ” นักเรียนก็
จะตอบวา “ตองหมุนขาออกมากกวานี้จึงจะถูกตอง” เปน ตน ครูเปรียบเสมือน”ผูชี้แนะ” และ
“ผูชวย” ของนักเรียน ซึ่งครูจะพยายามชวยใหนักเรียนเตนออกมาไดอยางสมบูรณแบบที่สุด แต
นักเรียนก็ตองพยายามและคิดขณะเตนดวย
2. การระบุสิ่ ง ที่ ดี ข องนั ก เรี ย นก อน แล ว จึ ง แก ข อผิ ด พลาดของนั ก เรี ย น โดยบอกกั บ
นักเรียนวาเขาไมไดใชสิ่งนั้น ไมไดใชสิ่งที่เขามีดีอยูเลย จะทําใหการแกขอผิดพลาดนั้นดูเบาลง นั่น
คือ จะทําใหนักเรียนไมรูสึกแยมาก เนื่องจากวาครูระบุวาเขามีดีอยางไรกอน เปนเสมือนการชมเขา
เชน “หนูมีเทาที่สวยมาก ๆ เลยคะ เทาหนูโคงมาก แตหนูไมยอมชี้เทาเลย ไมยอมโชวเทาสวย ๆ ที่
เรามีออกมาเลย” จะทําใหเขารูสึกวาตัวเขาก็มีดี แตเขาตองพยายามชี้เทาเพื่อใหเขาเตนออกมาดูดี
ที่สุด นักเรียนก็จะพยายามแกในสิ่งที่ครูบอก
3. นักเรียนบางคนมีขอดอย (Fault) เฉพาะตัว ซึ่งจะทําใหการเตนนั้นเปนไปไดคอนขาง
ยากลําบาก หรือตองการความพยายามและการฝกซอมมากจึงจะทําไดอยางนักเรียนคนอื่น ๆ ครู
จะบอกตรง ๆ กับนักเรียนถึงจุดบกพรองนี้ เพื่อใหนักเรียนเขาใจวาทําไมเขาจึงทําทานั้นไมไดสักที
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ในเมื่อเขาก็พยายามทําแบบที่ครูบอกเขาแลว ครูจะอธิบายใหเขาฟงวา เขาตองพยายามและใช
กลามเนื้อมากกวานักเรียนคนอื่น ๆ ในขณะที่เขาพยายามทําตามที่ครูบอกแลว ครูก็ยังคงแกไขเขา
บอย ๆ เนื่องจากวาแมเขาจะทําแลว แตครูมองไมเห็น เนื่องจากเขามีจุดบกพรองหรือขอดอยตรงนี้
ทั้งนี้ในการบอกจุดบกพรองกับนักเรียนนั้น ครูจะตองอธิบายใหเขาฟงอยางเขาใจ และไมพูดไปใน
เชิงตอกย้ําขอดอยของเขา ควรจะพูดอยางเปนเหตุเปนผล นักเรียนก็จะรับได และพยายามทําใหดี
ขึ้น
4. ผูใหสัมภาษณบางทานกลาววา ในการแกขอผิดพลาด ครูจะกลาวรวม ๆ โดยไมระบุ
วาใครทําผิด เพื่อจะใหนักเรียนทุกคนไดพยายามเช็คตัวเองดวยวาตนไดทําผิดแบบนั้นดวยหรือ
เปลา เนื่องจากอาจมีนักเรียนคนอื่นที่ทําผิดแบบนี้อีกก็ได แตครูมองไมเห็น การกลาวโดยรวมจะ
ทําใหนักเรียนทุกคนไดแกไข หรือตรวจสอบตัวเองไปดวย และครูอาจเขาไปจับนักเรียนคนที่ครูเห็น
วาทําผิดพลาดเปนคนแรก คือเขาไปแกเขานั่นเอง เพื่อใหแนใจวาเขาไดแกไขขอผิดพลาดของตน
และทําออกมาไดอยางถูกตองแลว
5. การใชอวัจนภาษา โดยการสัมผัส หรือเขาไปจับตัวนักเรียนก็เปนสิ่งที่จําเปนเชนกัน
ครูจะตีเบา ๆ ตรงสวนที่อยากใหนักเรียนไดใชกลามเนื้อ เพื่อใหนักเรียนเขาใจวาตองใชกลามเนื้อ
สวนไหน
6. การแกไขขอผิดพลาดโดยบอกกับนักเรียนวาทําดีแลวแตตองเพิ่มบางสิ่งนั้น เปนการ
แกไขขอผิดพลาดที่ใชมากที่สุดกับนักเรียนเด็กเล็ก คือการชมกอนแลวจึงบอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ
ภายหลัง จะเห็นไดวา สําหรับเด็กโตวิธีถูกใชนอยที่สุด ในขณะที่เด็กเล็กนั้น กลับเปนวิธีที่ใชมาก
ที่สุด เนื่องจากวาเด็กโตนั้น ครูจะกลาวตรง ๆ เลย และเด็กก็รับได ไมไดรูสึกเสียใจหรือคิดมาก แต
จะพยายามมากขึ้น สวนเด็กเล็กนั้น อาจจะยังไมเขาใจ และรูสึกวาครูตําหนิเขา เขาไมอยากจะทํา
แลว เนื่องจากเด็กเล็กนั้นมีจิตใจที่เปราะบางกวาและยังไมเขาใจถึงเหตุผลมากเทาไร
คําถามขอที่ 3 วิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยและการตอบสนองของนักเรียนเปน
อยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากการสั ม ภาษณ แ ละสั ง เกตการณ ข องผู วิ จั ย ถึ ง วิ ธี ก ารสื่ อ สารของครู ใ นการชมเชย
นักเรียน กลุมตัวอยางใชวิธีการดังตอไปนี้มากที่สุดไดแก (1) ชมเชยนักเรียนเมื่อเขาพยายามหรือ
ทําดีขึ้น แมวาจะยังไมดีเทาที่ควรก็ตาม (2) บอกนักเรียนวาทําไดถูกตอง และใหเหตุผลอธิบายวา
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สามารถพัฒนาไปสูอะไรไดตอไป รองลงมาไดแก ไมชมนักเรียนบอยมาก นาน ๆ ครั้งจึงจะชม และ
ใชวิธีชมเชยนักเรียนบอยและใชคําพูดใหนักเรียนรูสึกวาครูตองการที่จะเห็นสิ่งนอยที่สุด
ตารางที่ 4.23 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียน
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. ชมเชยนักเรียนเมื่อเขาพยายามทําใหดีขึ้นหรือทําดีขึ้น แมวาจะยัง
ไมดี เทาที่ควรก็ตาม
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ดีขึ้นคะ พยายามตอไปนะคะ”
- “ดีนะคะ”
- “ใชได ถูกตอง”
2. บอกนักเรียนวาทําไดถูกตอง และใหเหตุผลอธิบายวาสามารถ
พัฒนา ไปสูอะไรไดตอไป
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ถาคุณทําตรงนี้ไดแลว ก็จะสามารถพัฒนาไปสูทา
ตอไปได”
- “นักเรียนพยายามใชศรีษะดี ถานักเรียนฝกไปจนชิน
จะทําให สามารถหมุนไดดี และหลายรอบในอนาคต”
3. ไมชมบอยมาก นาน ๆ ครั้งจึงจะชม

9

90

9

90

6

60

2

20

4. ชมเชยนักเรียนบอยและใชคําพูดใหนักเรียนรูสึกวาครูตองการที่จะ
เห็นสิ่งดี ๆ ที่นักเรียนทํานั้นอยางมาก
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “สุดยอดไปเลย นั่นแหละที่ตองการ”
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การตอบสนองของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียน
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับเกรด 3-5 ถึงความรูสึกของ
นักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียน กลุมตัวอยางรูสึกดีใจมากเมื่อครูชม มี
กําลังใจและอยากทําใหดียิ่งขึ้นมากที่สุด รองลงมาไดแก รูสึกภาคภูมิใจและมีความมั่นใจยิ่งขึ้น
ตารางที่ 4.24 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียน
ความรูสึกของนักเรียน
1. รูสึกดีใจมากเมื่อครูชม มีกําลังใจและอยากทําใหดียิ่งขึ้น
2. รูสึกภาคภูมิใจและมีความมั่นใจยิ่งขึ้น

ความถี่ (คน)
50

รอยละ
100

47

94

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียน และการตอบสนองของ
นักเรียน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. การสื่อสารในการชมเชยนักเรียนนั้น ครูผูใหสัมภาษณ 9 ทานไดเลือกใชวิธีที่จะกลาว
ชมนักเรียนเมื่อเขาพยายามหรือทําดีขึ้น แมวาจะยังไมดีเทาที่ควรก็ตาม ซึ่งตรงกับการชมเชยใน
การสอนเด็กเล็กที่ผูใหสัมภาษณตอบขอนี้มากที่สุด จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้ง 9 ทาน ทุก
ทานกลาววา การชมนักเรียนเปนสิ่งที่สําคัญมาก ๆ ในการสอน เมื่อครูผูสอนชมนักเรียน เมื่อเขา
ทําไดดีขึ้น เขาก็จะยิ่งพยายามมากขึ้น เพื่อที่จะทําใหดีมากขึ้นไปอีก สวนนักเรียนที่พยายามทํา ครู
ก็จะชมเชนกัน เขาอาจจะยังทําไมไดดี แตเขาไดพยายามแลว แมยังจะไมดีเทากับนักเรียนคนอื่น
แตก็ทําไดดีขึ้นจากเดิมแลว ครูก็จะชม เพื่อใหเขามีกําลังใจและมีความพยายามตอไป และเมื่อ
สัมภาษณนักเรียนและผูปกครอง นักเรียนทุกคนรูสึกดีใจมากเมื่อครูชม มีกําลังใจและอยากทําใหดี
ยิ่งขึ้น นักเรียนกลาววาบางครั้งเขารูสึกวาถึงแมวาเขาจะพยายามแลว แตเขายังทําไมไดดีมาก
เทากับเพื่อน แตเมื่อครูชมเขา เขาก็รูสึกวาครูเห็นความพยายามของเขา เขาจะรูสึกดี และพยายาม
ตอไปใหดียิ่งขึ้น ผูปกครองบางคนกลาววานักเรียนกลับบานไปก็จะเลาใหฟงวา วันนี้ครูชมเขา วา
เขาทําไดดีขึ้น เด็กจะมีความสุขมาก
2. ผูใหสัมภาษณบางทานกลาววา ตนจะไมชมนักเรียนมาก นาน ๆ จึงจะชมสักครั้ง ซึ่ง
ในกรณีนี้ เปนกรณีที่นักเรียนทําไดดีอยูแลว เมื่อทําไดดีเหมือนเดิมครูก็จะไมชมแลว ครูจะชม
นักเรียนในกรณีที่ไดกลาวไปแลวมากกวา คือกรณีที่นักเรียนพยายามหรือทําไดดีขึ้น แตนักเรียนที่
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ทําไดดีอยูแลวก็จะไมชมมาก เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ ประการแรกไดแก จะทําใหนักเรียนคน
นั้นรูสึกวาตนเกงแลว ไมตองพยายามมากขึ้นก็ได ความพยายามของเขาก็จะไมเพิ่มขึ้น ผลก็คือ
เขาจะทําไดดีเทาเดิม ไมพัฒนาขึ้น ประการที่สอง จะทําใหนักเรียนคนอื่น ๆ ในหองรูสึกอิจฉาวาครู
ชมแตนักเรียนคนนี้ เขาก็พยายามเหมือนกัน แตอาจจะทําไดไมดีเทานักเรียนที่เกงนี้ ทําไมเขาจึง
ไมไดรับคําชมบาง ผูใหสมภาษณทาหนึ่งกลาววา จะไมชมนักเรียนเทาไรนัก เนื่องจากทานคิดวา
เปนการ Spoil ความรูสึกของเขา จะทําใหเขารูสึกวาตนเกง และดีกวาทุกคนในหอง ซึ่งความจริง
อาจจะเปนแบบนั้น แตคนที่คิดวาตนเกงแลวจะไมพยายามตอไป และอาจรวมไปถึงการดูถูกเพื่อน
คนอื่น ๆ ที่ไมเกงเทาตนดวย
คําถามขอที่ 4 วิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียนและการตอบสนองของ
นักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากการสัมภาษณและสังเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจ
นักเรียน กลุมตัวอยางใชวิธีการสื่อสารโดย อธิบายวาความพยายาม และการฝกฝนอยาง
สม่ําเสมอ จะทําใหนักเรียนทําไดและประสบความสําเร็จมากที่สุด รองลงมาเปนสัดสวนเทา ๆ กัน
ไดแก (1) ยกตัวอยางรุนพี่หรือคนที่ประสบความสําเร็จในการเตนวาเขาก็เคยทําไมไดมากอน ถา
นักเรียนไมทอถอย ก็จะทําไดและประสบความสําเร็จเชนเดียวกัน (2) บอกถึงสิ่งที่ดีในตัวนักเรียน
เพื่อใหเขามีกําลังใจและกระตุนใหใชสิ่งที่ดีนั้นในการทําใหสําเร็จ รองลงมาใชวิธีการสื่อสารโดยไม
กดดันนักเรียนมากเกินไปเพื่อไมใหนักเรียนเครียด และบอกนักเรียนใหพยายามตอไป และใช
วิธีการสื่อสารโดย
แนะนําใหไปอานหนังสือชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง เชน นักเตน นัก
ดนตรี หรือศิลปนที่ตองตอสูเพื่อความสําเร็จ เพื่อใหนักเรียนเขาใจวาความสําเร็จไมใชสิ่งที่ไดมา
งาย ๆ ตองตอสู อดทน นอยที่สุด
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ตารางที่ 4.25 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. อธิบายวาความพยายาม และการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ จะทํา
ใหนักเรียนทําไดและประสบความสําเร็จ
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ไม มี ใ ครเตน ได ม าตั้ ง แตเ กิด ทุ ก คนตอ งใช ความ
พยายาม ฝกฝนคอย เปนคอยไป”
- “เกือบจะดีแลว หนูตองพยายามอีกนิดนะคะแลวก็
จะทําได
- ”ไมมีอะไรในโลกนี้ที่คนเราทําไมได ความพยายาม
อยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น”
2. ยกตัวอยางรุนพี่หรือคนที่ประสบความสําเร็จในการเตนวาเขาก็
เคยทําไม ไดมากอนถานักเรียนไมทอถอย ก็จะทําไดและประสบ
ความสําเร็จเชนเดียวกัน
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “พี่ตาลก็เคยทําไมไดเชนกัน ไมมีใครเกิดมาแลวทํา
ไดเลยหรอก เราตองอยาทอแท สูตอไปนะคะ”

9

90

8

80

3. บอกถึงสิ่งที่ดีในตัวนักเรียน เพื่อใหเขามีกําลังใจและกระตุนให
ใชสิ่งที่ดีนั้นในการทําใหสําเร็จ
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ดูซิ พระเจาใหรูแปรางที่สวยขนาดนี้มาแลว ถาครู
ตายไปแลวเกิดใหมก็ขอใหเกิดเปนแบบนี้”

8

80

4. ไมกดดันนักเรียนมากเกินไปเพื่อไมใหนักเรียนเครียด และบอก
นักเรียนใหพยายามตอไป
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ไม เ ป น ไรค ะ เดี๋ ย วก็ จ ะทํ า ได อย า ไปคิ ด มาก
พยายามตอไปนะคะ”

5

50
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ตารางที่ 4.25 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน ( ตอ )
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

5. แนะนําใหไปอานหนังสือชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง เชน
นักเตน นัก ดนตรีหรือศิลปนที่ตองตอสูเพื่อความสําเร็จ เพื่อให
นั ก เรี ย นเข า ใจว า ความสํา เร็จ ไมใชสิ่ง ที่ไดม าง า ย ๆ ตอ งตอ สู
อดทน

1

10

การตอบสนองของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจ
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับเกรด 3-5 ถึงความรูสึกของ
นักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน กลุมตัวอยางรูสึกดังตอไปนี้เปนสัดสวน
เทา ๆ กัน ไดแก (1) รูสึกเฉย ๆถึงอยางไรก็ยังมีความกังวลอยูดี (2) รูสึกมีกําลังดีขึ้นและพรอมจะ
พยายามตอไป
ตารางที่ 4.26 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน
ความรูสึกของนักเรียน
1. รูสึกเฉย ๆ ถึงอยางไรก็ยังมีความกังวลอยูดี

ความถี่ (คน)
25

รอยละ
50

2. รูสึกมีกําลังดีขึ้นและพรอมจะพยายามตอไป

25

50

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน และการตอบสนอง
ของนักเรียน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. กลุมตัวอยางสวนใหญจะสื่อสารเพื่อใหกําลังใจนักเรียน โดย อธิบายใหนักเรียนฟงวา
การจะทําใหได และดีนั้น ตองอาศัยความพยายาม และความฝกฝน นักเรียนตองมีความตั้งใจจริง
และพยายามที่จะทําใหได เพื่อความสําเร็จที่จะตามมา ซึ่งนักเรียนจะเขาใจถึงเหตุผลที่ครูพูด
อธิบาย จะมีกําลังใจดีขึ้นและพยายามทําใหตนเองประสบความสําเร็จอยางที่ครูกลาวไว แต
นักเรียนบางคนก็ยังรูสึกกังวลอยู เพราะทาตาง ๆ นั้นคอนขางยากและเขารูสึกวาเขายังทําไมได
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เขาก็กลัวจะตามเพื่อนไมทัน หรือสอบไมไดดี เขาก็ยังกังวลอยู ซึ่งครูก็ตองคอยพูดใหกําลังใจอยู
เสมอ เพื่อไมใหนักเรียนทอแท แตยังคงพยายามตอไป
2. ครูอาจยกตัวอยางรุนพี่ในโรงเรียนที่นักเรียนรูจักเปนตัวอยางวา เขาก็เคยทําไมไดมา
กอน สิ่งที่เขาตองทําก็คือ ตองไมมีความทอแท แตตองพยายามมากขึ้น และฝกฝน อดทน เขาก็ทํา
ได และประสบความสําเร็จเหมือนอยางทุกวันนี้ เมื่อมีตัวอยางที่เปนรูปธรรมนักเรียนก็จะเขาใจ
และมีกําลังที่จะพยายามตอไปมากขึ้น
3. ในการเรี ย นการสอนนั้น บางครั้ง การที่นัก เรีย นทําไมไดนั้น อาจมาจากความรูสึก
เครียด และกดดันจนเกินไป ในสวนของครูผูสอนก็อยากจะใหนักเรียนทําใหได จึงพยายามที่จะ
กวดขันและสอนอยางเอาจริงเอาจัง ครูอาจมีวิธีการสื่อสารในการสอนที่เขมงวดและทําใหนักเรียน
รูสึกเครียดและกดดัน ซึ่งแรงกดดันนี้ก็อาจเปนเสมือนแรงผลักดันใหนักเรียนทําได แตสําหรับบาง
คน แรงกดดันนี้อาจมีผลในแงลบ นักเรียนจะเกิดความเครียด และผลที่ตามมาก็คือ เขาจะเกร็ง
และไมสามารถทําไดเลย อีกทั้งยังทําใหเขาเกิดความรูสึกทอแท หมดกําลังใจไดอีกดวย ครูควรจะ
คอยสังเกต เมื่อนักเรียนเกิดอาการเครียดมากครูไมควรจะพยายามผลักดัน (push) นักเรียนมาก
เกินไป ครูควรบอกใหเขาพยายามตอไป ครั้งนี้อาจทําไมได แตครั้งหนาเราจะมาพยายามกันใหม
นักเรียนจะไมรูสึกเครียดและกดดันจนเกินไป จนหมดกําลังใจ
คําถามขอที่ 5 วิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการเรียน
และการตอบสนองของนักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากการสัมภาษณและสังเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจ
เพื่อสรางความสนใจในการเรียน กลุมตัวอยางใชวิธีการ บอกประโยชนของการมาเรียนบัลเลต
และสรางเปาหมาย (Goal) ใหนักเรียนวาการมาเรียนนี้เพื่อตัวของเขาเอง และครูจะเปนผูชวยให
เขาไดบรรลุถึงประโยชนนั้น มากที่สุด รองลงมาเปนสัดสวนที่เทา ๆ กันไดแก (1) สรางบรรยากาศที่
อบอุ น ในชั้ น เรี ย น ให รู สึ ก สนุ ก ตลก ไม มี ค วามตึ ง เครี ย ด เสมื อ นว า มาสนุ ก ด ว ยกั น สร า ง
ความสัมพันธกับเพื่อนและครูใหรูสึกวาทุกคนเปนครอบครัวเดียวกัน เปนเหมือนการสรางกิจกรรม
นันทนาการเพื่อผอนคลาย มีครูและเพื่อนที่หวงใย (2) ใหนักเรียนดูสื่อตาง ๆ เชน วิดีโอ ดีวีดี
ขาวสารเกี่ยวกับบัลเลต เพื่อใหเขาไดรูสึกคลุกคลี และเขาใจในความเปนบัลเลตมากขึ้น และเนน
ย้ํากับนักเรียนวาถาจะเรียนบัลเลตตองมีใจจดจอและจริงจังในสิ่งที่จะทํา (3) พานักเรียนไปดูการ
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แสดงบัลเลตสด เพื่อใหไดเห็นการแสดงจริง และ พลังในการเตน จะทําใหนักเรียนมี “ไฟ” และมี
ความกระตือรือรนมากขึ้น
ตารางที่ 4.27 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการเรียน
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. บอกประโยชนของการมาเรียนบัลเลต และสรางเปาหมาย (Goal)
ใหนักเรียนวาการมาเรียนนี้เพื่อตัวของเขาเอง และครูจะเปนผูชวย
ใหเขาไดบรรลุถึงประโยชนนั้น
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “บัลเลตเปนพื้นฐานของการเตนทุกอยาง ถาหนูเรียน
บัลเลตแลวหนูก็จะสามารถเตนอยางอื่นไดดีดวย”
- “การเรียนบัลเลตทําให coordination ในรางกายดีจะ
ชวยในเรื่องของการ เลนกีฬาไดดีดวย”
- “ถ า หนู เ รี ย นบั ล เล ต ต อ ไปในอนาคน หนู อ าจจะใช
บัลเลตในการเขาโควตา มหาวิทยาลัย”
2. สรางบรรยากาศที่อบอุนในชั้นเรียน ใหรูสึกสนุก ตลก ไมมคี วามตึง
เครี ย ดสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ให รู สึ ก ว า ทุ ก คนเป น ครอบครั ว
เดียวกัน เปนการสรางกิจกรรมนันทนาการเพื่อผอนคลาย มีครูและ
เพื่อนที่หวงใย
3. ใหนักเรียนดูสื่อตาง ๆ เชน วิดีโอ ดีวีดี ขาวสารเกี่ยวกับบัลเลต
เพื่อใหเขาไดรูสึกคลุกคลี และเขาใจในความเปนบัลเลตมากขึ้น
และเน น ย้ํ า กั บ นั ก เรี ย นว า ถา จะเรี ย นบั ล เลตต องมี ใ จจดจอ และ
จริงจังในสิ่งที่จะทํา

8

80

6

60

6

60
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การตอบสนองของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสรางความ
สนใจในการเรียน
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในเกรด 3-5 ถึงความรูสึกของ
นักเรี ยนตอวิธีการสื่อสารของครูในการการโนมนาวใจเพื่อสร างความสนใจในการเรี ยน กลุม
ตัวอยางรูสึกดังตอไปนี้มากที่สุดไดแก (1) อยากมาเรียนเนื่องจากครูบอกวา ถามาเรียนก็จะมี
บุคลิกภาพที่ดีและสามารถเปนนักเตนที่เกงไดในอนาคต และ (2) รูสึกวาคําพูดของครูมิไดมีผลแต
อยางไร มาเรียนเพราะชอบและรักการเตน รองลงมาเปนสัดสวนที่เทากัน ไดแก (1) มาเรียนเพราะ
ชอบในการสอนของครู ครูสอนสนุกและเปนมิตร (2) คําพูดของครูมิไดมีผลแตอยางไร มาเรียน
เพราะกลัวจะทําไมไดและตาม
ตารางที่ 4.28 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสราง
ความสนใจในการเรียน
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. อยากมาเรียนเนื่องจากครูบอกวา ถามาเรียนก็จะมีบุคลิกภาพที่
ดีและสามารถเปนนักเตนที่เกงไดในอนาคต
2. คําพูดของครูมิไดมีผลแตอยางไร มาเรียนเพราะชอบและรักการ
เตน
3. มาเรียนเพราะชอบในการสอนของครู ครูสอนสนุกและเปนมิตร

13

26

13

26

12

24

12

24

4. คําพูดของครูมิไดมีผลแตอยางไร มาเรียนเพราะกลัวจะทําไมได
และตามเพื่อนในชั้นไมทัน

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการ
เรียน และการตอบสนองของนักเรียน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. ในการโนมนาวใจเพื่อใหเกิดความสนใจในการเรียนนัน้ กลุมตัวอยางสวนใหญใชวิธี
บอกประโยชนของการมาเรียนบัลเลต และสรางเปาหมาย (Goal) ใหนักเรียนวาการมาเรียนนี้เพื่อ
ตัวของเขาเอง และครูจะเปนผูชวยใหเขาไดบรรลุถึงประโยชนนนั้
2. ครูจะตองเปนผูสรางบรรยากาศในหองที่อบอุน ใหนักเรียนรูสึกวาอยากมาเรียน จะได
เจอครูที่รักเขา และเขาก็รักครู เจอเพื่อนที่เปนมิตร และมีบรรยากาศในการเรียนที่ไมตึงเครียด
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นักเรียนก็จะอยากมาเรียน ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งกลาววา “ในการที่จะโนมนาวใจใหนกั เรียนมา
เรียนนัน้ มันไมไดเปนเพียงคําพูด แตเปนแรงจูงใจที่ครูตองสรางขึ้น ไมวา จะเปนบรรยากาศในชั้น
เรียน สรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่ไมมีความตึงเครียด สนุกและอาจตลก เหมือนกับวาเรามาสนุก
ดวยกัน สรางจินตนาการ สรางอุปสรรคหรือความยากใหเปนความทาทาย ที่ใหนกั เรียนอยากจะ
ทําใหได เพื่อใหไปถึงจุดมุง หมายที่ไดตั้งไว
3. การใหนักเรียนดูสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับบัลเลตไมวาจะเปน วิดีโอ รูปภาพบัลเลต รวมทั้ง
การพาไปดูการแสดงบัลเลตสด เปนการเปดโลกบัลเลตใหกับนักเรียน ใหนักเรียนไดคลุกคลี และ
คุนเคยกับบัลเลตยิ่งขึ้น และยังเปนเสมือนการสรางแรงบันดาลใจใหแกนักเรียนในแงทวี่ า ในสักวัน
หนึง่ ถาเขาพยายาม
เขาก็จะสามารถทําไดดีและเกงอยางนักเตนเหลานี้
เขาก็จะมีความ
กระตือรือรนอยากมาเรียนและพยายามเพือ่ จะประสบความสําเร็จอยางนี้เชนกัน
4. นักเรียนบางคนกลาววา คําพูดของครูมิไดมีผลแตอยางไร มาเรียนเพราะกลัวจะทํา
ไมไดและตามเพื่อนในชั้นไมทัน ซึง่ ตรงกับแนวคิดพัฒนาการของเด็กชวงอาย 9-11 ป ทางดาน
อารมณและสังคม เด็กวัยนี้จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน กลัววาจะสอบไมได จะถูกทํา
โทษ หรือกลัววาเพื่อนจะไมชอบ ในกรณีนี้ คําพูดของครูที่โนมนาวใจนักเรียนนั้นไมมีผลกับ
นักเรียน แตนกั เรียนตองการจะมาเรียนเอง เนื่องจากกลัวจะทําไมได ตามเพื่อนไมทัน หรือสอบได
คะแนนไมดี จึงมาเรียนเพื่อที่จะฝกฝนใหตนดีขึ้น
คําถามขอที่ 6 วิธีการสื่อสารของครูในการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยู
ในสภาพที่พรอมที่จะเรียนและการตอบสนองของนักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากการสั ม ภาษณ และสัง เกตการณข องผูวิจัย ถึง วิ ธี การสื่อสารของครู ใ นการควบคุ ม
นักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยูในสภาพที่พรอมที่จะเรียน กลุมตัวอยางใชวิธีการสื่อสาร
ดังตอไปนี้มากที่สุด ไดแก (1) กําหนดบทลงโทษไวชัดเจนวา นักเรียนจะตองไดรับโทษเมื่อเขาไม
อยูในระเบียบ (2) สรางสรางสัมพันธภาพกับนักเรียน ใหมีความอบอุน ใหรูสึกวาครูเปนเหมือนแม
และเพื่อนดวยในขณะเดียวกัน ใหนักเรียนรักและเคารพครู มีความ “เกรงใจ” แตไมได “กลัว”
รองลงมาเปนสัดสวนที่เทากัน ไดแก (1) บอกนักเรียนวาเขาจะเปนเหมือนเด็ก ๆ ถาเขาไมอยูใน
ระเบียบวินัย เด็กจะรูสึกวาอยากโต เขาจะไมอยากถูกมองวาเปนเด็กเล็ก ๆ อยู (2) ใชอุปกรณชวย
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เป น สัญ ญาณในการบอกใหนั ก เรี ย นอยูใ นระเบีย บวินั ย เช น สั่ น กระดิ่ ง หรื อ แทมมาลีน เป น
สัญญาณใหนักเรียนเงียบ
ตารางที่ 4.29 แสดงวิธีการสื่อสารของครูในการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและสภาพที่
พรอมที่จะเรียน
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. กําหนดบทลงโทษไวชัดเจนวา นักเรียนจะตองไดรับโทษเมื่อเขาไม
อยูใน ระเบียบ
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ใครไมตั้งใจเรียนครูจะใหออกไปนอกหองเลยนะคะ”
- “ใครมาสายครูจะให sit-up 50 ทีเลย”

8

80

2. สรางสรางสัมพันธภาพกับนักเรียน ใหมีความอบอุน ใหรูสึกวาครู
เป น เหมื อ นแม แ ละเพื่ อ นด ว ยในขณะเดี ย วกั น ให นั ก เรี ย นรั ก และ
เคารพครู มีความ “เกรงใจ” แตไมได “กลัว”

8

80

3. บอกนักเรียนวาเขาจะเปนเหมือนเด็ก ๆ ถาเขาไมอยูใ นระเบียบวินยั
เด็กจะรูสึกวาอยากโต เขาจะไมอยากถูกมองวาเปนเด็กเล็ก ๆ อยู
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “การที่หนูคุยกันเสียงดังแบบนี้ หนูเหมือนเด็กเล็ก ๆ ที่
พูดไมฟงเลย”
- “เลนกันแบบนี้เหมือนเด็กอนุบาลเลย”

2

20

4. ใชอุปกรณชวยเปนสัญญาณในการบอกใหนักเรียนอยูในระเบียบ
วินัย เชน สั่นกระดิ่ง หรือ แทมมาลีน เปนสัญญาณใหนักเรียนเงียบ

2

20
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การตอบสนองของนั ก เรี ย นต อ วิ ธี ก ารสื่ อ สารของครู ใ นการควบคุ ม นั ก เรี ย นให อ ยู ใ น
ระเบียบวินัยและอยูในสภาพพรอมที่จะเรียน
จากการสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในระดับเกรด 3-5 ถึงความรูสึกของ
นักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยูในสภาพพรอม
ที่จะเรียนของครูผูสอน กลุมตัวอยางรูสึกเฉย ๆ ไมรูสึกกลัวแตอยางใด แตจะปฏิบัติตามที่ครูบอก
เนื่องจากเห็นวาเปนสิ่งที่ถูกตอง และจะทําใหการเรียนดําเนินไปไดอยางดี มากที่สุด รองลงมา
ไดแก รูสึกรําคาญ และรูสึกวาครูคอยจับผิดอยูตลอดเวลา
ตารางที่ 4.30 แสดงความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูในการควบคุมนักเรียนใหอยูใน
ระเบียบวินัยและอยูในสภาพพรอมที่จะเรียน
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. รูสึกเฉย ๆ ไมรูสึกกลัวแตอยางใด แตจะปฏิบัติตามทีค่ รูบอก
เนื่องจากเห็นวาเปนสิ่งที่ถกู ตอง และจะทําใหการเรียนดําเนินไปได
อยางดี

48

96

2. รูสึกรําคาญ และรูสึกวาครูคอยจับผิดอยูตลอดเวลา

2

4

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของครูในการควบคุมนักเรียนในอยูในระเบียบวินัย
และสภาพที่พรอมจะเรียน และการตอบสนองของนักเรียน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. กลุมตัวอยางสวนใหญมีวิธีการที่จะควบคุมใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัย โดยที่จะ
กําหนดโทษไวชดั เจน ถานักเรียนไมอยูในระเบียบครูก็จะทําโทษ อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณ
ครูสวนมาก จะไมเจอกับปญหาที่ไมสามารถควบคุมนักเรียนได เนื่องจากวาเด็กคอนขางโตและฟง
ครู เมื่อครูกลาวเตือนนักเรียนก็จะไมทําอีกเปนครั้งที่สอง แตก็จะมีนักเรียนบางคนในหองที่ไมเชื่อ
ฟง ในกรณีนี้ครูก็จะทําโทษ แตก็ไมไดทําโทษหนัก เปนเพียงการทําโทษเพื่อใหเขารูวาเขาไมควรทํา
อยางนี้อีก ซึ่งจากการสัมภาษณนักเรียน นักเรียนไมไดรูสึกกลัวเมื่อครูบอกวาจะทําโทษ แตเมื่อครู
พูดในลักษณะดังกลาว เขาจะรูวาเขาควรจะอยูในระเบียบเพื่อทําใหการเรียนดําเนินไปไดอยางดี
2. ผูใหสัมภาษณหลายทานกลาววา การวางตัวที่จะทําใหนักเรียนนั้นเชื่อฟงครูและเชื่อ
ใจครูดวยนั้น จะตองทําใหเขารักครูกอน ผูใหสัมภาษณกลาววาครูจะตองสรางสมพันธภาพที่ดีกับ
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นักเรียน ใหความอบอุน ความรักและหวังดีแกเขา ซึ่งก็จะทําใหเขารักเรา นักเรียนตองมีความกลา
ที่จะพูด แสดงความคิดเห็น และเลาเรื่องราวตาง ๆ ของเขาใหครูฟงได แตในขณะเดียวกันก็ตองมี
ความเคารพและเชื่อฟงครูดวย ในการสรางความสัมพันธกับนักเรียนนี้เปนสิ่งที่ตองใชเวลา และ
การสื่อสารกับนักเรียนคอนขางมาก ซึ่งก็จะเปนสิ่งที่สรางได
3. เด็กบางคนจะรูสึกวาตนอยากจะโตเปนผูใหญ ไมอยากใหคนอื่นมองวาตนเปนเด็ก
เมื่อครูกลาววาการไมอยูในระเบียบวินัยนั้นเปนการกระทําของเด็ก ๆ เพราะฉะนั้นถาเขาไมอยูใน
ระเบียบวินัย เขากําลังทําตัวเปนเด็ก ๆ อยู เมื่อกลาวเชนนี้นักเรียนจะไมชอบ และจะพยายามอยู
ในระเบียบวินัยเพื่อแสดงใหเห็นวาเขาไมใชเด็ก ๆ อยางที่ครูคิด ผูสัมภาษณบางทานใชอุปกรณ
ชวยในการเรียกใหนักเรียนเขาที่หรือใชเปนสัญญาณเตือนใหนักเรียนทุกคนเงียบ อุปกรณที่ใช
ไดแก กระดิ่ง แทมมาลีน เปนตน ผูใหสัมภาษณกลาววาเมื่อตองสอนติดกันหลาย ๆ ชั่วโมง ก็จะไม
มีเสียงตะโกนเรียกนักเรียนใหเขาที่ การใชอุปกรณชวยนั้น จะเปนการชวยทุนแรงในดานการใช
เสียง
คําถามขอที่ 7 วิธีการสื่อสารของครูกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย (เด็กพิเศษ) และ
การตอบสนองของนักเรียนเปนอยางไร
วิธีการสื่อสารของครู
จากการสัมภาษณและสังเกตการณของผูวิจัยถึงวิธีการสื่อสารของครูกับนักเรียนที่มีความ
หลากหลาย (เด็กพิเศษ) กลุมตัวอยางใชวิธีการดังตอไปนี้เปนสัดสวนเทา ๆ กัน อันไดแก (1)
อธิบายชา ๆ และถามเขาวาเขาใจหรือไม (2) วิธีการสื่อสารซ้ํา ๆ พูดในสิ่งที่ครูตองการจะบอก
หลาย ๆ ครั้ง และ (3) ใหความสนใจ และใชการสัมผัสมากเปนพิเศษ
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ตารางที่ 4.31 แสดงวิธีการสื่อสารของครูกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย (เด็กพิเศษ)
เทคนิคการสื่อสาร

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. อธิบายและพูดชา ๆ และถามเขาวาเขาใจหรือไม
ตัวอยางประโยคการสื่อสาร
- “ที่ครูพูดไปนั้น เขาใจมั้ยคะ ตามทันมั้ยคะ”

6

60

2. สื่อสารซ้ํา ๆ หรือ พูดในสิ่งที่ครูตองการจะบอกกับนักเรียนหลาย ๆ
ครั้ง
3. ใหความสนใจเปนพิเศษมากกวานักเรียนคนอื่น เขาไปจับหรือใช
การสัมผัสมากกวา

6

60

6

60

การตอบสนองของนักเรียนที่มีความหลากหลาย (เด็กพิเศษ) ตอวิธีการสื่อสารของครู
ในสวนนี้ ไมมีขอมูลเนื่องจากขณะนี้ไมมีนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษที่เรียนอยูกับครูผูให
สัมภาษณทุกทาน ครูผูใหสัมภาษณเคยสอนนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษเหลานี้ แตปจจุบันนักเรียน
เหลานี้ไดเลิกเรียนไปแลว ฉะนั้นจึงมีแตขอมูลจากครูผูใหสัมภาษณแตไมมีขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษหรือผูปกครอง
จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับการสื่อสารของครูกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย (เด็กพิเศษ)
สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
จากการสัมภาษณมีครู 6 ทานที่เคยสอนเด็กพิเศษเหลานี้ โดยที่ทั้ง 6 ทานกลาวตรงกัน
วา “ความอดทนเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสอนเด็กพิเศษ” การสอนพวกเขาจะตองชากวาเด็ก
ธรรมดา ครูจะอธิบายอยางชา ๆ และกลาวย้ําหลาย ๆ ครั้ง และถามเขาทุกครั้งวาเขาเขาใจหรือไม
เด็กบางคนจะมีความผิดปกติทางดานสรีระดวย เชน ขาไมแข็งแรง ครูจะตองสังเกตและพยายามที่
จะชวยในสิ่งที่เขายังบกพรองอยู และตองใหความสนใจเปนพิเศษมากกวานักเรียนคนอื่น ใชการ
สัมผัสมากกวา บางคนมีปญหาทางดานจิตใจมาก เชน ไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได
อาจมีการกรีดรอง หรือหัวเราะเสียงดังไมหยุด ครูตองพยายามที่จะควบคุมชั้นเรียนใหดําเนินไปได
แตวา ในกรณีที่เด็กมีปญหามาก ก็จะตองมีพี่เลี้ยงมาชวยดูแลเขาดวยในการเรียน
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ทัศนคติตอการเรียนบัลเลต
ก. ความรูสึกตอการเรียนบัลเลต
จากการสัมภาษณนักเรียนระดับเกรด 3-5 และผูปกครองถึงความรูสึกตอการเรียนบัลเลต
ของนักเรียน นักเรียนรูสึกชอบเรียนบัลเลตมาก อยากเรียนหลาย ๆ ชั่วโมง มากที่สุด รองลงมาเปน
สัดสวนเทา ๆ กัน ไดแก (1) ชอบเรียน แตรูสึกวาการเรียนบัลเลตนั้นเปนสิ่งที่ยากมาก (2) ชอบ
เรียนแตบางครั้งรูสึกเบื่อ หรือบางครั้งรูสึกขี้เกียจเรียน (3) รูสึกเฉย ๆ เรียนก็ได ไมเรียนก็ได
ตารางที่ 4.32 แสดงความรูสึกตอการเรียนบัลเลต
ความรูสึกตอการเรียนบัลเลต

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. ชอบเรียนมาก อยากเรียนหลาย ๆ ชัว่ โมง

20

40

2. ชอบเรียน แตรูสึกวาการเรียนบัลเลตน นั้ ยากมาก

10

20

3. ชอบเรียนแตบางครั้งรูสึกเบื่อ หรือ รูสึกขี้เกียจเรียน

10

20

4. รูสึกเฉย ๆ เรียนก็ได ไมเรียนก็ได

10

20

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับความรูสึกตอการเรียนบัลเลต สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. ความรูสึกตอการเรียนบัลเลตของนักเรียนระดับนี้คอนขางจะหลากหลายและกระจาย
ออกไปเปนสัดสวนใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามนักเรียนที่ชอบเรียนบัลเลตมาก ๆ ก็ยังมีจํานวนมาก
ที่สุด มีนักเรียนบางคนชอบเรียนแตรูสึกวาการเรียนบัลเลตเปนสิ่งที่ยาก เนื่องจากในการเรียน
ระดับนี้ เปนระดับที่สูงขึ้น นักเรียนจะตองมีความอดทน ความพยายามและการฝกฝนมากขึ้น
นักเรียนก็จะรูสึกวายากขึ้น และการเรียนก็ตองมีความจริงจังมากกวาเดิม ตางจากการเรียนใน
ระดับตนที่ มีความสนุกสนาน ผอนคลาย นักเรียนจึงคิดวาการเรียนบัลเลตเปนสิ่งที่ยากมาก แต
ทั้งนี้ ถานักเรียนมีความชอบเปนพื้นฐานอยูแลว นักเรียนก็จะมีความพยายามและอดทน สิ่งที่ยาก
เหลานั้นก็จะกลายเปนสิ่งที่งายสําหรับเขาตอไป
2. ดังที่ไดกลาวไปแลววา การเรียนบัลเลตในระดับนี้จะยากขึ้น และตองการการฝกฝน
ความพยายาม ความอดทนมากขึ้น ดังนั้น นักเรียนจึงอาจรูสึกเบื่อ และขี้เกียจเรียนได ในการที่จะ
มาเรียนในแตละครั้ง อาจมีการเกเรบาง จากการสัมภาษณผูปกครอง บางครั้งนักเรียนจะรูสึก
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อยากมาเรียน บางครั้งก็จะรูสึกขี้เกียจ โดยเฉพาะ ถานักเรียนเพิ่งจะทํากิจกรรมที่หลังจากการเรียน
ที่โรงเรียน แลวตองมาเรียนบัลเลตเขาก็จะรูสึกเหนื่อยและยิ่งขี้เกียจมากขึ้น
3. นักเรียนบางคนรูสึกเฉย ๆ เรียนก็ได ไมเรียนก็ได แตผูปกครองใหมาเรียนจึงมาเรียน
โดยสวนตัวนักเรียนไมไดมีความชอบในการเตนบัลเลตมาก แตเห็นวาเปนการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน และเห็นประโยชนจากการเตนบัลเลตจากการบอกเลาของผูปกครอง จึงมาเรียนบัลเลต
ข. ความคาดหวังตอการเรียนบัลเลต
จากการสัมภาษณนักเรียนระดับเกรด 3-5 และผูปกครองถึงความคาดหวังตอการเรียน
บัลเลตของนั ก เรีย น กลุม ตัว อย า งเรีย นเพื่ อบุคลิก ภาพและรูป รา งที่ดีม ากที่สุด รองลงมาเป น
สัดสวนเทา ๆ กันไดแก (1) เพื่อเปนความรูเพิ่มเติมซึ่งอาจไดใชในอนาคต (2) เพื่อเปนการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน (3) เพื่อการประกอบอาชีพครูสอนบัลเลตในอนาคต รองลงมาจากมากไป
นอยตามลําดับ ไดแก (1) เพื่อการไดมาเจอเพื่อน ๆ มากมาย (2) เพื่อเปนการออกกําลังกาย ให
รางกายมี Coordination ที่ดี และเพื่อความสนุกสนาน นอยที่สุด
ตารางที่ 4.33 แสดงความคาดหวังตอการเรียนบัลเลต
ความคาดหวังตอการเรียนบัลเลต

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. เพื่อบุคลิกภาพและรูปรางที่ดี

30

60

2. เพื่อเปนความรูเพิ่มเติมซึ่งอาจไดใชในอนาคต

26

52

3. เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

26

52

4. เพื่อการประกอบอาชีพครูสอนบัลเลตในอนาคต

26

52

5. ไดมาเจอเพื่อน ๆ มากมาย

25

50

6. เพื่อเปนการออกกําลังกาย ใหรางกายมี Coordination ที่ดี

15

30

7. เพื่อความสนุกสนาน

15

30
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จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับความคาดหวังจากการเรียนบัลเลต สามารถวิเคราะหขอมูลได
ดังนี้
1. นักเรียนสวนใหญมาเรียนบัลเลตเพื่อบุคลิกภาพและรูปรางที่ดี นักเรียนกลาววาอยาก
ที่จะมีกริยาทาทางในการยืน เดิน นั่งที่สงางาม เปนที่ชื่นชอบเหมือนผูที่พบเห็น และอยากมีรูปราง
ที่ดี นักเรียนในวัยนี้เริ่มที่จะมีความรักสวยรักงาม อยากใหตัวเองดูดีและดูสวยงาม นักเรียนสวน
ใหญจึงตอบขอนี้มากที่สุด
2. นักเรียนหลายคนเรียนเพื่อเปนความรูเพิ่มเติมซึ่งอาจไดใชในอนาคต คือ เขายังไมได
คิดวาอยากจะประกอบอาชีพเปนครูหรือไมในอนาคต แตเขารูสึกวา การที่มีความรูในดานอื่น ๆ
นอกเหนือจากการเรียนหนังสือในหองเรียนนั้น เปนสิ่งที่ดี การมีความรูเพิ่มขึ้น ติดตัวไวไมใชสิ่ง
เสียหาย แตกลับจะมีประโยชนและอาจจะไดใชในอนาคต เมื่อเขาแนใจวาเขาชอบการเตนบัลเลต
และอยากจะถายทอดความรูนี้ใหแกผูอื่น โดยการเปนครูสอนบัลเลต
3. นักเรียนหลายคนมาเรียนเพื่อเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน นักเรียนกลาววา ใน
วันเสารและอาทิตย เปนวันหยุด ซึ่งพวกเขาวางไมไดทําอะไร การมาเรียนเปนการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน ดีกวาที่การนอนเฉย ๆ อยูที่บาน หรือเลนอินเตอรเน็ต ซึ่งไมกอประโยชนใดเลย จาก
การสอบถามผูปกครองของนักเรียนที่ตอบขอนี้ นักเรียนที่ตอบจะเปนนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ
ตอการเรียนหนังสือที่โรงเรียน นักเรียนจะทําการบานเสร็จตั้งแตวันศุกร ทําใหวางในวันเสารและวัน
อาทิตย และเขาจะไมอยากเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชนจากการทําสิ่งที่ไมกอใหเกิดประโยชนที่
บาน นักเรียนจึงเลือกที่จะมาเรียนดีกวา
4. นักเรียนหลายคนมาเรียนเพื่อการประกอบอาชีพครูสอนบัลเลตในอนาคต นักเรียนใน
วัยนี้เริ่มจะกาวเขาสูการเปนวัยรุน เขาเริ่มจะมีความคิดที่เปนผูใหญขึ้น มีความคิดถึงสิ่งที่เขา
อยากจะ “เปน” หรืออยากจะ “ทํา” ในอนาคต โดยที่เขาอาจเห็นตัวอยางหรือมีแรงบันดาลใจมา
จากครูผูสอน ซึ่งนักเรียนที่อยากที่จะเปนครูสอนบัลเลตนี้ สวนมากจะเปนนักเรียนที่รูสึกชื่นชอบ
ครูผูสอนมาก และอยากที่จะเลียนแบบครูผูสอน อยากจะเปนเหมือนครูผูสอน เขาจึงคิดวาเขา
อยากจะเปนครูสอนบัลเลตในอนาคต และเขาก็ตองตั้งใจเรียนเพื่อที่จะทําจุดมุงหมายนั้นใหสําเร็จ
5. การมาเรียนบัลเลตทําใหนักเรียนรูสึกและเจอเพื่อน ๆ มากมาย นักเรียนจะมีสังคม
เพิ่มอีกสังคมหนึ่ง รูจักคนมากขึ้น ในบางชั้นเรียน นักเรียนจะสนิทกันมาก รวมทั้งผูปกครองของ
นักเรียนเหลานี้ก็จะสนิทกันเองดวย อาจมีการไปเที่ยวตางจังหวัด ไปทํากิจกรรมอื่น ๆ รวมกัน
นักเรียนจึงเขาจะอยากมาเรียนบัลเลต เพื่อไดเจอเพื่อน ๆ และมีสังคมเพิ่มขึ้น
6. การเรียนบัลเลตยังเปนการออกกําลังกาย ทําใหรางกายมี Coordination ที่ดี นักเรียน
บางคนชอบออกกําลังกาย บางครั้งก็จะวายน้ํา เลนบาสเก็ตบอล หรือตีเทนนิส การเรียนบัลเลตก็
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เปนการออกกําลังกายไดเชนกัน นักเรียนที่ตอบขอนี้มักจะเปนนักเรียนที่มีกิจกรรมการออกกําลัง
กายมากกวา 1 ประเภทขึ้นไป และนักเรียนคิดวา การเรียนบัลเลตเปนการออกกําลังกายทุกสวน
และยังชวยใหอวัยวะตาง ๆ ในรางกายมีความสัมพันธและเคลื่อนที่ไดดีขึ้นอีกดวย อันจะสงผลให
การเลนกีฬาประเภทอื่น ๆ ของเขาดีขึ้นดวย
7. นั ก เรี ย นจํ า นวนน อ ยที่ สุ ด ที่ ต อบว า ความคาดหวั ง ในการเรี ย นบั ล เล ต คื อ ความ
สนุกสนาน ซึ่งจะแตกตางจากความคาดหวังของเด็กเล็กที่ตอบขอนี้มากที่สุด ทั้งนีเ้ นือ่ งจากเด็กเล็ก
นั้นอายุยังนอย เขามาเรียนเพื่อความสนุกสนานไมไดคิดถึงประโยชนอื่น ๆ มากนัก แตเด็กโตนั้น
เริ่มที่จะมีความคิดถึงประโยชนที่เขาควรจะไดรับจากการมาเรียนบัลเลต จึงมีความคาดหวังอื่น ๆ
มากขึ้น
ค. ทัศนคติตอครูผูสอน
จากการสัมภาษณนักเรียนระดับเกรด 3-5 และผูปกครองถึงทัศนคติตอครูผูสอนของ
นักเรียน นักเรียนมีทัศนคติดังตอไปนี้มากที่สุด ไดแก (1) ชอบครูมากเพราะครูใจดี ตลก และเปน
กันเอง (2) รูสึกชอบครูเพราะครูใหความรู สอนอยางละเอียดและชัดเจน รองลงมาเปนสัดสวนเทา
ๆ กันไดแก (1) มีความชื่นชมในตัวครูมาก พยายามที่จะเลียนแบบครูในเรื่องตาง ๆ เชน ทาทาง
การแตงตัว การทําผม การใชสิ่งของตาง ๆ ที่เหมือนครู (2) ชอบครูและรูสึกภูมิใจที่ไดเปนลูกศิษย
เพราะครูเตนเกงมาก ๆ รองลงมาจากมากไปนอยตามลําดับ ไดแก ชอบครูเพราะครูมีบุคลิกภาพที่
ดี (หนาตาและการแตงตัวสวยงาม) และ รูสึกกลัวครู ครูมีทาทางดุ และไมเปนกันเอง กลุมตัวอยาง
รูสึกไมชอบครู เพราะครูดุ และเขมงวดเกินไป นอยที่สุด
ตารางที่ 4.34 แสดงทัศนคติตอครูผูสอน
ทัศนคติตอครูผูสอน

ความถี่ (คน)

รอยละ

1. ชอบครูมากเพราะครูใจดี ตลก และเปนกันเอง

40

80

2. ชอบครูเพราะครูใหความรู สอนอยางละเอียดและชัดเจน

40

80

3. มีความชืน่ ชมในตัวครูมาก พยายามเลียนแบบครูในเรื่องตาง ๆ
เชน ทาทาง การแตงตัว การทําผม การใชสิ่งของตาง ๆ เหมือนครู

30

60
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ตารางที่ 4.34 แสดงทัศนคติตอครูผูสอน ( ตอ )
ทัศนคติตอครูผูสอน

ความถี่ (คน)

รอยละ

4. ชอบครูและรูสึกภูมิใจที่ไดเปนลูกศิษย เพราะครูเตนเกงมาก ๆ

30

60

5. ชอบครูเพราะครูมีบุคลิกภาพที่ดี (หนาตาและการแตงตัวสวยงาม)

20

40

6. กลัวครู ครูมีทาทางดุ และไมเปนกันเอง

5

10

7. ไมชอบครู เพราะครูดุ และเขมงวดเกินไป

2

4

จากขอมูลที่ไดเกี่ยวกับทัศนคติตอครูผูสอน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. นักเรียนสวนใหญชอบครูมากเพราะครูใจดี ตลก และเปนกันเอง และชอบครูเพราะครู
ใหความรู สอนอยางละเอียดและชัดเจน เปนสัดสวนเทา ๆ กัน ซึ่งจากความคาดหวังของนักเรียน
ในชวงอายุนี้ตอการเรียนบัลเลตนั้น จะเห็นไดวานักเรียนจะมีความคาดหวังตอการเรียนบัลเลตโดย
คิดถึงประโยชนไดเขาจะไดรับเปนสําคัญ ดังนั้นนักเรียนจึงรูสึกชอบครูเพราะ ชอบการสอนที่ดีของ
ครู เทา ๆ กันชอบครูเพราะครูมีลักษณะนิสัยที่ดี ตลก เปนกันเอง
2. นักเรียนในชวงอายุนี้เปนวัยที่เริ่มเขาสูวัยรุน ถาเด็กมีความชื่นชอบในตัวบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เขาจะยึดบุคคลนั้นเปนตัวอยาง และเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ในกรณีนี้
นักเรียนมีความชื่นชอบในตัวครูมาก อาจเปนเพราะครูสวย และมีทาทางที่สวย สงางาม นักเรียน
จึงยึดเปนแบบอยางและพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของครู
3. นักเรียนที่ตอบวา ชอบครูและรูสึกภูมิใจที่ไดเปนลูกศิษย เพราะครูเตนเกงมาก ๆ จะ
เปนนักเรียนที่เรียนกับครูที่มีอายุไมเยอะมาก ซึ่งสามารถเตนหรือแสดงทาทางใหนักเรียนดูได จะ
ทําใหนักเรียนรูสึกชอบและภูมิใจในตัวครู วาครูเกงและอยากจะทําใหไดอยางครูบาง ซึ่งในกรณีนี้
จะเปนประโยชนตอการสอนอยางมาก เพราะครูสามารถเปนแรงบันดาลใจใหแกนักเรียนไดเปน
อยางดี ทําใหนักเรียนเห็นแบบอยางนักเตนที่ดี และพยายามที่จะทําใหไดอยางครู
4. มีนักเรียนจํานวนนอยที่ กลัวครู และรูสึกวาครูมีทาทางดุ และไมเปนกันเอง หรือตอบ
วาไมชอบครู เพราะครูดุ และเขมงวดเกินไป นักเรียนที่ตอบแบบนี้ เปนนักเรียนที่เรียนกับครูที่
เขมงวด และครูทานนี้จะมีระยะหางกับนักเรียนพอสมควร ครูจะไมสนิทสนมกับนักเรียนมากนัก
ครูอยากใหนักเรียนมีความเคารพ และยําเกรง
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4.2.2 ปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 9-11 ป
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 10 ทาน ถึงปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพในการสอนเตนบัลเลต ผูใหสัมภาษณทุกทานระบุวาปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารใน
การสอนเตน ไดแก ขนาดของหองเรียน กิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่ชวยในพัฒนาการของนักเรียน และ
เพื่อนรวมงาน ผูใหสัมภาษณจํานวน 9 ทานระบุวาปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตน
ไดแก เวลาที่ทําการเรียนการสอน ผูใหสัมภาษณจํานวน 7 ทานระบุวาปจจัยที่สงผลตอการสื่อสาร
ในการสอนเตนไดแก ความสนิทสนมระหวางครูผูสอนกับนักเรียน ผูใหสัมภาษณจํานวน 3 ทาน
ระบุวาปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนไดแก อุปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการสอน และ
เพื่อนรวมงาน สวนปจจัยในเรื่องของภาพลักษณของสถาบันที่สอน และคาตอบแทนของครูผูสอน
ไมเปนปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต
ตารางที่ 4.35 แสดงปจจัยที่สงผลและไมสงผลตอการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในการสอนเตน
ผูใหสัมภาษณทานที่
7

8

9

10 รวม

ปจจัยที่มีผลตอการสอน
1.ขนาดของหองเรียน

√ √ √ √ √ √ √

√

√

√

2.เวลาที่ทําการเรียนการสอน

√ √ √ √ √ √ √

√

√

3.กิ จ กรรมเสริ ม อื่ น ๆ ที่ ช ว ยใน √ √ √ √ √ √ √
พัฒนาการ ของนักเรียน
4.อุปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการสอน
√ √

√

√

5.ความสนิทสนมระหวางครูผูสอน
กับนักเรียน
6.ภาพลักษณของสถาบันที่สอน

√

1

2

3

4

5

√ √ √

6

√

9
√

√

7
0

7.คาตอบแทนของครูผูสอน
8.เพื่อนรวมงานในโรงเรียน

10
3

√
√

10

0
√ √ √ √ √ √ √

√

√

√

10
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จากการขอมูลที่ไดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็ก
อายุ 9-11 ป สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้
1. ขนาดของหองเรียน ผูใหสัมภาษณทุกทานระบุวาขนาดของหองเรียนมีผลตอการสอน
โดยที่หองเรียนที่ขนาดใหญจะเหมาะสมกับการเรียนการสอนของเด็กในระดับเกรด 3-5 เนื่องจาก
การเรียนระดับนี้จะมีการใชพื้นที่มาก มีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตาง ๆ เชน การกระโดดจากมุม
หอง การเคลื่อนที่เปนวงกลม การทําระบําตาง ๆ หองเรียนที่ใชจึงควรมีขนาดใหญ เพื่อที่นักเรียน
จะไดสามารถเตนไดอยางอิสระ และรูจักการใชพื้นที่ที่กวางขวางขึ้นได
2. เวลาที่ทําการเรียนการสอน ผูใหสัมภาษณ 9 ทาน มีความคิดเห็นวาเวลาที่ทําการเรียน
การสอนนั้นมีผลตอการเรียนการสอนนักเรียน ซึ่งเวลาที่ควรจะเปนคือ ชวงเวลาสาย ประมาณ
10.00-12.00 เพราะวาจะเปนเวลาที่นักเรียนจะรูสึกกระปรี้กระเปรา (Active) เหมือนกับการสอน
เด็กโต ถาเปนชวงเชาประมาณ 8.00-10.00 และชวงบายหลังทานอาหารกลางวัน นักเรียนจะรูสึก
งวงนอน และ ถาเปนชวงเย็น นักเรียนจะรูสึกเพลีย ๆ เนื่องจากรางกายเหนื่อยกับกิจกรรมตาง ๆ
มาทั้งวันแลว แตมีผูใหสัมภาษณทานหนึ่งกลาววา เวลาเรียนไมมีผลตอการเรียนการสอน นักเรียน
ของผูใหสัมภาษณทานนี้ ไมวาจะเรียนเวลาใดก็มีความกระตือรือรน ในกรณีนี้อาจเปนเพราะ ครูมี
การสอนที่นาสนใจ ทําใหนักเรียนรูสึกอยากมาเรียนกับครูมากจนกระทั่งชวงเวลาไมมีผลตอการ
เรียน
3. กิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่ชวยในพัฒนาการของนักเรียน ผูสัมภาษณทุกทานใชกิจกรรม
เสริมตาง ๆ ในการชวยพัฒนาการเรียนของนักเรียน โดยใหทําทายืดหยุน (stretching) ซึ่งมักจะให
ทํากอนที่จะเริ่มเรียนเปนการวอรมอัพ (Warm Up) รางกายกอนจะเริ่มเตนจริง ๆ นอกจากนั้น ครู
ยังตองใหนักเรียนทําแบบฝกหัดตาง ๆ ที่ชวยพัฒนาทางดานเทคนิคใหแกนักเรียน ครูจะใหทําทาที่
เปน Training Exercise สําหรับทาที่ตองการเทคนิคอยางมากในหลักสูตร ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การเรียนอยางมาก ครูทุกทานจึงกลาววากิจกรรมเสริมอื่น ๆ นี้เปนปจจัยที่มีผลตอการเรียนการ
สอนของเด็กในระดับนี้
4. อุปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการสอน ผูใหสัมภาษณจํานวน 3 ทาน มีการใชอุปกรณเพื่อ
ชวยในการสอน สวนมากจะเปนอุปกรณที่ใชเรียกนักเรียนมารวมตัวกัน หรือใหนักเรียนอยูใน
ระเบียบวินัย เชน ไมเคาะจังหวะ หรือ กระดิ่ง
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5. ความสนิทสนมระหวางครูผูสอนกับนักเรียน ผูใหสัมภาษณจํานวน 7 ทาน ใหความ
สนิทสนมกับนักเรียนมาก ๆ แตทุกทานกลาววา อยากใหนักเรียนรูสึกผอนคลาย และไมรูสึกเกร็ง
หรือกลัวครู อยากใหมีความสัมพันธที่สนิทสนมกับนักเรียน อยากใหนักเรียนสามารถที่จะพูดคุย
และเลาเรื่องตาง ๆ ใหครูฟงได แตก็ตองมีความเกรงใจครูดวย มีความเชื่อฟงครู มิใชหยอกลอเลน
กับครูจนไมเหมาะสม โดยผูใหสัมภาษณจํานวน 6 ทานกลาววา อยากใหความสัมพันธเปนแบบครู
กับนักเรียนที่มีความสนิทสนมกันมาก สวนผูใหสัมภาษณอีก 1 ทานนั้น กลาววา อยากให
ความสัมพันธเปนแบบ แม-ลูก ครูจะดูแลนักเรียนเปรียบเสมือนวาเขาเปนลูกคนหนึ่ง และจะสอน
นักเรียนในทุก ๆ เรื่อง มิใชเพียงการสอนบัลเลตเทานั้น แตรวมไปถึงการดําเนินชีวิต และการวางตัว
ที่เหมาะสม ครูรักนักเรียนเสมือนลูก และก็อยากใหนักเรียนรักและเชื่อใจครูเสมือนแมคนหนึ่ง
เชนกัน
6. ภาพลักษณของสถาบันที่สอน ผูใหสัมภาษณทุกทานระบุวาภาพลักษณของสถาบันนั้น
ไมมีผลใด ๆ ทั้งสิ้นกับการสอน ทุกทานจะสอนเต็มที่ เหมือน ๆ กันหมด ไมวาจะไปสอนที่สถาบัน
ใด เพื่อที่วานักเรียนของเขาจะไดรับความรูอยางเต็มที่
7. คาตอบแทนของครูผูสอน ผูใหสัมภาษณทุกทานระบุวาคาตอบแทนของครูผูสอนไมมี
ผลตอการสอน ทุกครั้งที่สอน ก็จะสอนอยางเต็มที่ เนื่องจากมีความรักในลูกศิษย และอยากใหเขา
ทําไดดี ๆ
8. เพื่ อ นร ว มงานในโรงเรี ย น ผู ใ ห สั ม ภาษณ จํ า นวนทุ ก ท า นระบุ ว า เพื่ อ นร ว มงานใน
โรงเรียนเปนปจจัยที่มีผลตอการสอน เพื่อนรวมงานที่ดีก็จะทําใหสุขภาพจิตดี การทํางานราบรื่น
เกิดการชวยเหลือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันเมื่อเกิดปญหา หรือเพื่อการพัฒนาการสอนใหดียิ่งขึ้น
สําหรับครูทานอื่นที่รวมสอนในโรงเรียนเดียวกัน อาจจะเกิดการแขงขันเพื่อใหมีผลงานที่ดี และเปน
ชื่อเสียงของตน แตการแขงขันนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานความเปนมิตรตอกัน มิใชการแกงแยงชิงดีกันใน
ดานหนาที่ ก็จะกอใหเกิดประโยชน เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนการสอนบัลเลตใหดียิ่ง ๆ ขึ้น
ไป

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็ก” เปนงานวิจัยที่มุง
ศึกษากระบวนการสื่อสารและปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต เพื่อเปน
ประโยชนตอการนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอนเตนที่มีอยูในปจจุบัน
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการที่ใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณอยางไมมีสวนรวม
(Non-participant Research) เพื่อสังเกตการสื่อสารระหวางครูและนักเรียนในการสอนบัลเลต ที่
กอใหเกิดการเรียนรูแกนักเรียน และ สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับการ
สื่อสารในการสอนเตนบัลเลต และ ปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตน จากกลุมตัวอยาง
ซึ่งเปนครูสอนเตนบัลเลตจากโรงเรียนสอนเตนบัลเลตโดยเฉพาะ ที่มีการเรียนการสอนเตนบัล
เลตอยางจริงจัง และมีการสงนักเรียนสอบตามหลักสูตรของ Royal Academy of Dance ประเทศ
อังกฤษ ทุกป รวมทั้งการสัมภาษณผูปกครองและนักเรียนบัลเลตที่เรียนอยูในชั้นเรียนของครูผูให
สัมภาษณ เพื่อใหไดทราบถึงผลตอบกลับ (Feedback) ของการสื่อสารของครูผูสอน
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษากระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็ก
ในชวงอายุ 6-8 ป นั่นคือ ในชั้นเรียนระดับ Primary, เกรด 1 และเกรด 2 เนื่องจากเปนชวงอายุของ
การเริ่มตนเรียนบัลเลตที่สําคัญที่เด็กจะสรางกลามเนื้อ ตลอดจนพัฒนาพื้นฐานในการเรียนบัลเลต
ตอไป และกระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กในชวงอายุ 9-11 ป นั่นคือในชั้น
เรียนระดับ เกรด 3, เกรด 4, และเกรด 5 เนื่องจากเปนชวงอายุของการเรียนที่จะพัฒนาตอยอดไป
ยังการเรียนระดับสูง (Higher Grades) หรือ การเรียนในสายอาชีพ (Vocational Grades) รวมทั้ง
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กทั้ง 2 ชวงอายุ
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จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลตามปญหานําวิจัย ดังตอไปนี้
ปญหานําวิจัย กระบวนการสื่ อ สารและป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การสื่ อ สารในการสอนเต น
บัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป และ 9-11 ป คืออะไร
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยผูวิจัย โดยแบงการ
นําเสนอขอมูลออกเปน 2 สวน คือ กระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอน
เตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป และ กระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการ
สอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 9-11 ป
5.1 กระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต
สําหรับเด็กอายุ 6-8 ป
5.1.1 กระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป
วิธีการสื่อสารในการสอนเทคนิคบัลเลต
จากผลการรวบรวมขอมูลแสดงใหเห็นวา ครูผูสอนใชวิธีการตาง ๆ ในการสื่อสารเพื่อสอน
เทคนิคบัลเลต โดยสามารถสรุปเปนวิธีการสื่อสารตาง ๆ ได 14 วิธี ซึ่งวิธีการสื่อสารตาง ๆ เหลานี้
แบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก วิธกี ารสื่อสารทั่วไป และ วิธีการสื่อสารโดยเฉพาะสําหรับการเรียน
การสอนบัลเลต ดังตอไปนี้
วิธีการสื่อสารทั่วไป
1. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติแกนักเรียนโดยละเอียด อยางตรงไปตรงมา
2. ใชการเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย)
3. อธิบายใหเห็นภาพ โดยอางอิงจากสิ่งใกลตัวของนักเรียน
4. บอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม
5. กระตุนใหนักเรียนอยากที่จะแสดงฝมือ แสดงความเกงใหครูและเพื่อน ๆ เห็น
6. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise) สําหรับทาตาง ๆ โดยครูเปนผูออกแบบ
แบบฝกหัดตาง ๆ เอง
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7. แสดงทาที่ถูกตองสวยงามใหนักเรียนดู เพื่อใหนักเรียนเห็นภาพและเขาใจวาภาพที่ควร
จะแสดงออกมาอยางไร และพยายามเลียนแบบ (Copy) สิ่งที่ครูทํา
8. หาอุปกรณเสริมมาชวยในการสอน
วิธีการสื่อสารโดยเฉพาะสําหรับการเรียนการสอนบัลเลต
1. บอกและยกตัวอยางใหนักเรียน ทํามากกวาความเปนจริง เพื่อใหสามารถปฏิบัติได
อยางเต็มที่
2. สื่อสารกับนักเรียนโดยใชการเลาเรื่องราว พรอมทั้งทําทาทางและน้ําเสียงแสดง
ความรูสึก เพื่อใหนักเรียนเกิดจินตนาการ ไมสื่อสารกับนักเรียนแบบทื่อ ๆ ตรง ๆ วาใหเขาทํา
อยางไร เพราะเขาจะทําแบบจืดชืด ไมมีลีลา ไมมีความรูสึกหรือสีหนาที่ไปกับเพลง
3. พูดใหนักเรียนรูสึกวาควรทําใหตัวเองดูดี สวยงาม เนื่องจากสิ่งที่กําลังปฏิบัติไมสวย
และไมนาดู โดยที่ไมไดวิจารณตรง ๆ แตใชการเปรียบเทียบ
4. ใชการสัมผัสเพื่อจัดทาทางใหนักเรียน
5. ใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ มารวมเปนทา
6. ในการใชศัพทในบัลเลตซึ่งเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษนั้น เด็กจะยังไมเขาใจ
และจะยังจําชื่อทาตาง ๆ ไมได เพราะฉะนั้นในตอนแรก ครูควรบอกเปนภาษาไทยกอน โดยใชคําที่
เขาใจไดงาย พื้น ๆ ไมซับซอน แลวคอย ๆ เพิ่มทีละนิด โดยครูจะบอกชื่อทากอน แลวจึง
เปรียบเทียบกับคําที่เขาใจไดงาย ใหนักเรียนรูวาคือทาอะไร ตอไปนักเรียนจะจําไดเอง
ในแตละวิธีการสื่อสารที่ครูผูใหสัมภาษณ 10 ทานไดใชนั้นสามารถนํามาเชื่อมโยงกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของได ดังตอไปนี้
1. ครูผูสอนจะใชวิธีการบอกสิ่งที่ควรปฏิบัติแกนักเรียนโดยละเอียด อยางตรงไปตรงมา
กับนักเรียนในระดับเกรด 2 เนื่องจากวา นักเรียนในระดับนี้ซึ่งจะมีอายุประมาณ 8-9 ปนั้น จะ
สามารถเขาใจสิ่งที่ครูสื่อสารกับเขาตรง ๆ ไดดีกวานักเรียนที่มีอายุนอยกวานี้ นักเรียนสามารถ
เข า ใจสิ่ ง ที่ ค รู ต อ งการจะอธิ บ าย หรื อ ต อ งการให เ ขาปฏิ บั ติ ไ ด โดยที่ ค รู ผู ส อนไม ต อ งใช ก าร
เปรียบเทียบหรืออางอิงภาพจากสิ่งใกลตัว ซึ่งจะแตกตางจากนักเรียนในระดับ Primary และ เกรด
1 ที่มีอายุประมาณ 6-7 ป ซึ่งอาจจะไมเขาใจเมื่อครูสื่อสารโดยบอกสิ่งที่ตองการใหปฏิบัติอยาง
ตรงไปตรงมา เพราะนักเรียนจะยังไมเขาใจ ครูอาจตองใชการเปรียบเทียบ เชน เปรียบการยืนดวย
ขาที่เหยียดตรง กับเสาบานที่ตั้งตรงไมโอนเอน หรือ เปรียบการเตนระบําที่มีชีวิตชีวา กับสีชมพูที่
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สดใส เปนตน ครูอาจใชวิธีอธิบายใหนักเรียนเห็นภาพ โดยอางอิงจากสิ่งที่ใกลตัว เชน การใชแขน
ตองยกขอศอกกลม ๆ เปนรูปไข หรือ ทําตัวแบน ๆ โดยเก็บกนและยืดทอง เปนเลขหนึ่ง หรือตัว L
เปนตน การที่นักเรียนที่มีอายุนอยจะเขาใจสิ่งที่เปนภาพ หรือสิ่งที่สามารถอางอิงไดดี เนื่องจาก
ตามแนวคิดการพัฒนาการของเด็กวัยอายุ 6-8 ป พัฒนาการทางความคิดและภาษาของเด็กวัยนี้
จะเขาใจ และตอบสนองสิ่งที่เปนรูปธรรมไดดีกวา นั่นคือ สิ่งที่เปนรูปภาพ ที่เขาสามารถอางอิงได
กับสิ่งที่เคยไดประสบ หรือสิ่งใกลตัวนักเรียน ฉะนั้น เมื่อครูสอนบัลเลตสื่อสารกับเขาโดยมีการ
เปรียบเทียบใหเห็นภาพ หรืออางอิงจากสิ่งใกลตัวที่เขาเคยไดเห็น เคยไดประสบ เขาก็จะสามารถ
เขาใจไดและปฏิบัติตามที่ครูตองการได ซึ่งการสื่อสารระหวางครูผูสอนกับนักเรียนในลักษณะนี้ ถือ
เปนการสื่อสารที่สอดคลองกับทฤษฎีการบริหารจัดการทางความหมายรวมกัน (Coordinated
management of meaning-CMM) โดยทฤษฏีนี้กลาววา ทุกๆคนมีกฏของการสื่อสารของตนเอง
อยู โดยกฏนี้จะมีความแตกตางกันไปตามแตละบุคคลซึ่งมีประสบการณ มีอายุ มีความคิด มี
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังนั้นการที่แตละบุคคลจะสื่อสารกันนั้นยอมมีความแตกตางกันในเรื่อง
ของการสื่อความหมาย จึงตองมีการปรับหรือจัดการใหการสื่อสารในครั้งนั้น เกิดความเขาใจที่
ตรงกัน เชนเดียวกับครูผูสอนจะมีการสื่อความหมายใหนักเรียนเขาใจโดยใชกฏการสื่อสารของ
นักเรียน ไมใชยึดกฏของตนซึ่งแตกตางจากนักเรียน และอาจจะทําใหการสื่อสารนั้น ไมสัมฤทธิผล
อยางที่ตั้งใจไว เนื่องจากขาดการยอมรับในตัวสารจากนักเรียน วิธีการสื่อสารในการสอนบัลเลต
แบบเปรียบเทียบ หรืออธิบายใหเห็นภาพโดยอางอิงจากสิ่งใกลตัวนักเรียน จึงเปนวิธีการสื่อสาร
เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามในการสอนไดเปนอยางดี
2. ครู ไ ม ค วรสื่ อ สารกับ นั ก เรี ย นแบบทื่ อ ๆ ตรง ๆ ว า ให เ ขาทํ า แบบอะไร โดยที่ไ ม ใ ส
จินตนาการ หรือ เรื่องราว เพราะ เขาก็จะทําแบบจืดชืด ไมมีลีลา ไมมีความรูสึกหรือหนาตาที่ไป
กับเพลง ควรมีการเลาเรื่องราว พรอมทั้งทําทาทางและน้ําเสียงแสดงความรูสึกดวย นักเรียนในชวง
อายุนี้ เปนวัยที่มีจินตนาการสูง ถาครูผูสอนมีความเขาใจในขอนี้ ครูอาจเชื่อมโยงทาตาง ๆ กับ
เรื่องเลา ซึ่งเมื่อเด็กจินตนาการตามไปดวย การแสดงออกของเขา ก็จะมีความรูสึก (Feeling) และ
เขากับอารมณของการเตนอยางสวยงาม
3. เมื่อครูสื่อสารกับนักเรียนโดยบอกใหเขาทําตัวเองใหสวย และดูดี หรือ พูดใหรูสึกวา
สิ่งที่เขากําลังปฏิบัติอยูนั้นไมสวย และไมนาดู เขาจะพยายามทําใหดีขึ้น เพราะกลัววาตัวเองจะไม
สวย ซึ่งวิธีการของครูนี้ ถือเปนการโนมนาวใจในแบบ Self-feeling (Positive) คือนักเรียนจะ
พยายามปฏิบัติตามที่ครูสอน เพื่อจะไดรูสึกดีกับตนเอง วาการกระทําแบบนี้ของเขานั้น ทําใหเขา
สวย ดูดี (“You’ll feel better about yourself if you comply”) นักเรียนก็จะพยายามอยางสุด
ความสามารถ
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4. การกระตุนใหนักเรียนอยากที่จะแสดงฝมือ แสดงความเกงใหครูและเพื่อน ๆ เห็น จะ
ทําใหนักเรียนพยายามมากขึ้นที่จะทําอยางสุดความสามารถ และทําอยางถูกตองอยางที่ครูสอน
เนื่องจาก ตามแนวคิดพัฒนาการของเด็กวัย 6-8 ป เด็กวัยนี้มีแนวโนมจะพยายามที่จะฝกทักษะ
ทางการเคลื่อนไหวเพื่อไมใหนอยหนาเพื่อน และเพื่อใหเพื่อน ๆ เห็นความเกงของตน เพราะเพื่อน
จะมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ทัศนคติ และคานิยมของเด็กวัยนี้
5. ในการสอนบั ลเลต การสื่ อ สารโดยวัจ นภาษา หรือ การพู ดบอกนัก เรีย นนั้น ยัง ไม
เพียงพอ เนื่องจากบัลเลตเปนทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย ไมวาจะเปน
กล า มเนื้ อ ข อ ต อ หรื อ กระดู ก ตามอวั ย วะต า ง ๆ บางที เพี ย งแค ก ารพู ด หรื อ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
รายละเอียดการใชรางกายนั้น นักเรียนอาจจะไมเขาใจ หรือเขาใจผิดได ฉะนั้น การใชการสัมผัส
โดยการไปจับตัวเขา หรือสวนที่เราตองการจะใหเขาไดใช ก็ จะทํ าใหเขาเขาใจ และปฏิบัติได
ถูกตอง
6. บั ลเล ตเ ปน การเตน ที่ตองใชสว นตา ง ๆ ในรา งกายรวม ๆ กัน และนั ก เตน จะต อ ง
คํานึงถึง ทั้ง แขน ขา ศีรษะ หนา และอารมณของเพลง เพราะฉะนั้นในการสอนทาตาง ๆ ของ
บัลเลตแตละทา ครูผูสอนอาจตองใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่ง
ตา ง ๆ มารวมเป น ทา นั้น ๆ เพื่ อที่จ ะทํ า ให นั กเรีย นสามารถปฏิบัติตามอยางไม สับสน และ มี
พื้นฐานของแตละทาที่ถูกตอง และมั่นคง
7. ครูผูสอนอาจใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise) สําหรับทาตาง ๆ ซึ่งครู
เปนผูคิดขึ้น เพื่อฝกการใชกลามเนื้อนั้น ๆ ใหแข็งแรงสําหรับแตละทาที่นักเรียนเพิ่งจะหัดทํา ตาม
แนวคิดเรื่องพัฒนาการของเด็กวัย 6-8 ปในดานรางกาย เมื่อเด็กอายุประมาณ 7 ป การใชและ
บังคับกลามเนื้อตาง ๆ ทั้งใหญและยอยจะดีขึ้นมาก และสามารถที่จะประสานงานกันไดดี ดังนั้น
เด็กวัยนี้จึงไมอยูนิ่ง ชอบเคลื่อนไหว สนุกในการลองความสามารถในดานตาง ๆ ครูผูสอนบัลเลต
จึงอาจจัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหเด็กไดใชทักษะที่จะชวยฝกกลามเนื้อ หรือการเคลื่อนไหวใหเขากับ
ทาที่เด็กจะตองเรียน เด็กก็จะไดพัฒนากลามเนื้อ และสมรรถภาพความแข็งแรง อีกทั้งยังไดรับ
ความสนุกสนาน และบันเทิงใจอีกดวย
8. การมีอุ ป กรณ เ สริ ม มาช ว ยในการสอน จะทํา ให ก ารสอนนั้ น ง า ยขึ้น และยั ง ทํ า ให
นักเรียนชอบอีกดวย โดยเฉพาะนักเรียนที่เปนเด็กเล็ก ๆ เด็กจะชอบอุปกรณพวก คฑา มงกุฎ มาก
ๆ เพราะจะทําใหเขารูสึกเหมือนเจาหญิง ครูผูสอนตองเปนผูคิดวาจะใชอะไรมาชวยในการสอน
แลวก็ประยุกตอุปกรณนั้นใหเขากับบทเรียน
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9. เนื่องจากชื่อทาบัลเลต เปนภาษาฝรั่งเศส ทั้งหมด นักเรียนจะไมเขาใจเลยวา สิ่งที่
ตองการจากแตละทาคืออะไร ดังนั้นในการสอนครูควรเริ่มจากการใหคํานิยามของแตละทากอน
การสอนทาทุกครั้ง และจะทวนคํานิยามกอนเริ่มทําทาในครั้งตอ ๆ ไปเพื่อใหนักเรียนจดจอกับการ
ปฏิบัติแตละทาไดอยางถูกตอง เชน
ก. “Plie แปลวา ยอ ดังนั้น สิ่งที่หนูตองทําคือยอ แต Plie ในบัลเลตใหยอเขาพรอมกัน
สองขางเทานั้น สวนอื่นยังตองยืดตรงไวนะคะ ไหนบอกครูซิวา เวลาเรายืน First เขาผลักออกจาก
กันใชมั้ยคะ แลวถาหนูยอเขาละ เขาก็ยังจะตองผลักออกจากกันใชมั้ยคะ เพราะPlie ใหยอเขา
เทานั้น ไมไดบอกใหเราทําอยางอื่นเลย ตัวก็จะตองยืดตรงไวดวยนะ” “เอา! ลองทําใหมนะคะ
คราวนี้เวลาหนูยอ ตองคิดวา มีมงกุฏแกวไมไดติดกิ๊บดําอยูบนหัวนะ หามทํามงกุฏตกนะคะ ไหน
จะทํายังไงใหมงกุฏอยูบนหัวเวลา Plie ไดคะ เราจะตองยืดตัวไวตลอดใชมั้ย ลองดูซิ”
ข. “Tendu แปลวา ยืด เรายืดสวนไหนบางคะ หนึ่งเราตองยืดตัว แลวเราก็ยืดเขาดวย
เวลาเรายืน ตอไปพอเราทํา tendu เราก็ยังจะตองยืดสองอยางนี้ไวแตเราจะยืดขอเทาเพิ่มดวยนะ
คะ เพราะตอนเรายืนเทาเรา flex พอเราไสเทาออกไปจนสุดเราก็จะตอง point ซึ่งนั่นแหละคะ คือ
ยืดขอเทา” เปนตน
วิธีการสื่อสารในการแกไขขอผิดพลาด
ในการสอนเด็กเล็ก คือ ชวงอายุ 6-8 ป หรือ ในระดับ Primary, เกรด 1 และ เกรด 2 นั้น
เมื่อครูผูสอนจะแกไขขอผิดพลาดของนักเรียน ครูจะไมบอกเขาเลยวา เขาทําผิด ทําไมถูกตอง แต
จะใชวิธีสื่อสารอื่น ๆ แทน เชน การกลาวชมกอน แลวจึงบอกนักเรียนวาถาเพิ่มสิ่งนีไ้ ดกจ็ ะยิง่ ดีมาก
หรืออาจจะตั้งคําถามกับนักเรียนวา สิ่งที่ครูตองการใหเขาทําหายไปไหน แลวเขาก็จะพยายามทํา
อยางที่เราตองการเอง ทั้งนี้ เนื่องจากวา เด็กเล็ก ๆ จะรูสึกเสียใจไดงาย และรูสึกไมอยากจะ
พยายามหรือทําทานั้น ๆ อีกแลว เมื่อถูกตําหนิโดยครูผูสอน เนื่องจากเด็กในระดับอายุนี้จะยังไมรู
ถึงหลักเหตุผลมากนัก เขาไมเขาใจวาที่ครูบอกวาเขาทําผิดเพื่อที่อยากจะใหเขาทําไดดีขึ้น หรือ
บางครั้งนักเรียนอาจคิดวาตนไดพยายามทําอยางเต็มที่แลว แตเพราะเหตุใดครูยังบอกวาเขาทําไม
ดี เขาจะรูสึกเสียความรูสึกไดงาย ดังนั้นเมื่อครูเห็นวา นักเรียนทําไมถูกตอง ก็ไมควรกลาวตําหนิ
หรือสื่อสารบอกเขาโดยตรง แตควรมีวิธีการสื่อสารที่จะทําใหนักเรียนพยายามทําสิ่งที่ถูก และ
พยายามทําใหสําเร็จมากขึ้นอีก นั่นก็คือ วิธีที่กลุมตัวอยางไดกลาวมาตาง ๆ นั่นเอง
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วิธีการสื่อสารในการชมเชยนักเรียน
ครูควรจะกลาวชมนักเรียนทุกครั้งที่เขาทําดีขึ้น หรือมีความพยายามที่จะทําใหดีขึ้น แมวา
จะยังไมดีเทาที่ควรก็ตาม การชมนักเรียนเปนสิ่งที่สําคัญมาก ๆ ในการสอน โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก
เนื่องจากจะเปนเสมือนการเสริมแรง (Reinforcement) ตามหลักทฤษฎีการเรียนรูของ Skinner
การชมเปนการเสริมแรงทางบวก อันจะนํามาซึ่งการทําพฤติกรรมนั้น ๆ อีกภายหลัง ถาครูผูสอน
ชมนักเรียน เมื่อเขาพยายามทําตามที่ครูบอก หรือทําไดดีขึ้น เขาก็จะรูสึกดีใจ และยิ่งพยายามมาก
ขึ้น และผลที่ตามมาคือจะทําใหเขาทําดีมากขึ้นอีก เด็กแตละคนมีความสามารถในการเตนไม
เท า กั น คนหนึ่ ง อาจจะทํ า ได ยั ง ไม ดี เ ท า ที่ ค วร แต ว า เขาเมื่ อ เขาพยายามอย า งเต็ ม ที่ สุ ด
ความสามารถของเขาแลว ครูก็ตองชม จะทําใหเขามีกําลังใจ มีแรงใจที่จะทําตอไปใหไดดีขึ้นอีกได
นักเรียนทุกคนจะรูสึกดีใจมากเมื่อครูชม จะทําใหเขาพยายามที่จะทําใหดียิ่งขึ้นอีก หรือถานักเรียน
เห็นครูชมเพื่อนในชั้นเรียน ตนก็จะพยายามทําใหไดรับคําชมนั้นบาง เพราะฉะนั้น การชมเปนสิ่งที่
สําคัญและเปนสิ่งที่ครูผูสอนควรจะใชเมื่อเห็นนักเรียนมีความพยายามหรือทําไดดีขึ้น
วิธีการสื่อสารในการใหกาํ ลังใจนักเรียน
การเรียนบัลเลตเปนทักษะที่จะตองฝกหัด และใชเวลาพอสมควรกวาที่จะทําทาแตละทา
ได การเรียนบัลเลตควรเริ่มเรียนตั้งแตเด็ก ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อ การสรางกลามเนื้อ และความยืดหยุนของ
ตัวที่ดี แตเด็กเล็ก เมื่อตองมาหัดทาใดทาหนึ่งนาน ๆ หรือ เมื่อพยายามทําแลวแตทําไมได ก็จะเกิด
ความทอแทขึ้นโดยงาย และก็จะเลิกและไมทําอีกตอไป ครูผูสอนจึงมีหนาที่สําคัญในการที่จะ
สื่อสารเพื่อใหกําลังใจนักเรียน โดยใหความเชื่อมั่นในตัวนักเรียน บอกกับนักเรียนวา เขาทําไดดีอยู
แลว อาจจะขาดในบางสวนเพียงเล็กนอย ถา แกไขตรงนั้นได ก็จะทําไดดีเลย พรอมทั้งระบุ
ระยะเวลาวา ถาเขาพยายามจะสามารถทําไดโดยใชเวลาเทาไร ครูอาจทําใหนักเรียนคลายความ
กังวลโดยการสรางเรื่องขึ้นมาเปรียบเทียบใหนักเรียนฟง วาเขายังสามารถทําไดดีกวานักเรียน ที่ครู
เคยสอนมา ใหเขามีกําลังใจที่จะทํามากขึ้น หรือยกตัวอยางนักเรียนรุนพี่ใหฟงวา เมื่อกอนรุนพี่ก็
เตนไมได ทําไมได แตเพราะความตั้งใจจริง และความขยัน จึงทําใหพี่ๆ เกงขึ้น
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วิธีการสื่อสารในการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการเรียน
ในการโนมนาวใจเพื่อใหเกิดความสนใจในการเรียนนั้น ครูใชวิธีการแจกของรางวัลซึ่งเปน
วิธีการโนมนาวใจหนึ่งในกลยุทธแหงการไดรับความยินยอม 16 ประการ นั่นคือ Promise หรือการ
ใหคําสัญญา วาถายอมทําตามที่ผูโนมนาวใจตองการ แลวจะไดรางวัลตอบแทน (If you comply,
I’ll reward you.) ซึ่งในที่นี้ ครูผูสอนจะใหรางวัล เชน ขนม หรือสติ๊กเกอร เมื่อนักเรียนมาเรียน หรือ
ตั้ ง ใจเรี ย น และบอกกั บ นั ก เรี ย นว า ถ า ไม ตั้ ง ใจก็ จ ะขอรางวั ล คื น ซึ่ ง วิ ธี นี้ ยั ง เป น การเสริ ม แรง
(Reinforcement) ตามหลักทฤษฎีการเรียนรูของ Skinner การใหรางวัลเปนการเสริมแรงทางบวก
เพื่อใหนักเรียนตั้งใจเรียน และทําตามที่ครูบอก และเมื่อใหรางวัลแลว แตนักเรียนไมตั้งใจเรียนอีก
ก็จะขอรางวัลคืน เปนการเสริมแรงทางลบ (Punishment) เพื่อไมใหเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ อีก นั่นก็
คือ การไมตั้งใจเรียน
ครูอาจใชวิธีการเลาเรื่อง เลานิทาน และทําทาบัลเลตเชื่อมโยงกับเรื่องนั้น ๆ จะทําให
นักเรียนเกิดความสนใจ เกิดความสนุกสนาน และอยากที่จะมาเรียน วิธีนี้เหมาะสําหรับเด็กวัยนี้
มาก เนื่องจาก ตามแนวคิดพัฒนาการของเด็กวัย 6-8 ปในดานอารมณ และสังคม เด็กจะมีความ
อยากรูอยากเห็น ชอบที่จะฟงเรื่องราว หรือเรียนรูสิ่งใหม ๆ
การแตงตัวและการปฏิบัติตัวของครูผูสอนก็เปนสิ่งสําคัญที่จูงใจใหนักเรียนรูสึกอยากมา
เรียน เมื่อนักเรียนชื่นชอบในตัวครูผูสอน รูสึกวาครูของเขาดูดี สวยงาม และมีทาทางทีส่ งางาม เด็ก
จะรูสึกชอบและอยากพบกับบุคคลที่เขาปลาบปลื้ม ดังนั้นครูควรแตงกายเรียบรอย ดูดี สวยงาม
และมีกิริยาทาทีที่ดูดี สงางาม จะทําใหนักเรียนรูสึกชอบ อยากมาเรียนกับครู อีกทั้งยังเปนการ
ปลูกฝงใหนักเรียนปฏิบัติตาม โดยแตงตัวใหเรียบรอยและดูสวยงามอยูเสมอเวลามาเรียนบัลเลต
การเตนบัลเลตเปนศิลปะอยางหนึ่ง นักเตนบัลเลตควรจะดูดีทั้งจากการแสดงออกในการเตนและ
จากลักษณะภายนอกอันไดแก ความเรียบรอยและสวยงามของเสื้อผาและการทําผม
วิธีการสื่อสารของครูในการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยูในสภาพที่พรอม
ที่จะเรียน
เรื่องระเบียบวินัยเปนสิ่งที่จะตองปลูกฝงใหกับนักเรียนตั้งแตเล็กโดยครูจะตองมีวิธีสื่อสาร
ในการควบคุมใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัยเพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดดวยดี และมี
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ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตามหลักแนวคิดพัฒนาการของเด็กวัย 6-8 ป ทางดานสังคมและ
อารมณ เด็กในวัยนี้จะเขาใจสิ่งตางๆ ไดดีขึ้น เปนชวงเวลาสําคัญที่จะสรางใหมีความสามารถ
พิเศษ หรือลักษณะนิสัยที่ดี เชน ความมีวินยั ในตัวเอง ความขยันหมั่นเพียร การใฝรู ใฝเรียน ฯลฯ
ไดเปนอยางดี เพราะฉะนั้น ครูผูสอนจึงควรฝกใหนักเรียนมีระเบียบวินัยทั้งในหองเรียนและกับ
ตนเอง ไมวาจะเปนการจัดแถว การอยูในที่ของตนเอง ไมวิ่งเลนในหองเรียน โดยอาจมีการ กําหนด
ตําแหนงใหนกั เรียนยืนแตละคนตายตัว โดยการติดสติ๊กเกอรหรือทําเครื่องหมายไวที่พื้นและบอก
ใหเขาจําที่ที่เขาตองอยู หรืออาจมีการสรางกฎขึ้นมาเลยวาหามนักเรียนทําสิ่งใดบาง ซึ่งจะเปนการ
กําหนดอยางชัดเจนถึงสิ่งที่ครูตองการจะใหนักเรียนปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนเขาใจและ
รูวาการอยูในระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญที่นักเรียนจะตองปฏิบัติอยางจริงจังในการเรียน
วิธีการสื่อสารกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย (เด็กพิเศษ)
ในการสอนนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษ อาจเปนนักเรียนที่มีอาการไฮเปอร ออทิสติก หรือ
Asperger Syndrome ครูจะเรียกชื่อของเขาเสมอ ๆ เพื่อเรียกสติและสมาธิใหเขาสนใจสิ่งที่ครู
กําลังสอน พรอมทั้งจับตัวเขาดวย และเมื่อตองการจะสื่อสารสิ่งใดกับเขา ก็ตองพูดซ้ํา ๆ หลาย ๆ
ครั้ง
5.1.2 ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป
จากการผลการวิจัย พบวาปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็ก
อายุ 6-8 ป มีดังตอไปนี้
1. ขนาดของหองเรียน หองเรียนที่มีขนาดเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนจะทําใหการสอน
ดําเนินไปดวยดีกวา สวนมากควรจะเปนหองที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงมีขนาดปานกลาง การสอนเด็ก
เล็กในหองที่มีขนาดใหญจะทําใหควบคุมนักเรียนไดยาก นักเรียนจะวิ่งซุกซน
2. เวลาที่ทําการเรียนการสอน ควรเปนชวงเวลาสาย ประมาณ 10.00-12.00 เพราะเปน
เวลาที่นักเรียนจะรูสึกกระปรี้กระเปรา (Active) ถาเปนชวงเชาประมาณ 8.00-10.00 และชวงเที่ยง
และบาย นักเรียนจะรูสึกงวงนอน เนื่องจากยังไมตื่นดี และเปนเวลานอนกลางวัน ถาเปนชวงเย็น
นักเรียนจะรูสึกเพลีย ๆ เนื่องจากรางกายเหนื่อยกับกิจกรรมตาง ๆ มาทั้งวันแลว
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3. กิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่ชวยในพัฒนาการของนักเรียน เชน การยืดหยุน (Stretching) จะ
ชวยใหรางกายของเขามีความยืดหยุน และออนตัว และ การทําแบบฝกหัด (exercise) หรือ ระบํา
ที่มีเรื่องราวที่นอกเหนือจากหลักสูตร โดยครูจะเปนผูเตรียมมาพรอมกับเพลงที่ไพเราะ เพื่อเปนการ
ใหนักเรียนไดฝกทําทาเทคนิคของบัลเลตที่มีอยูในหลักสูตร แตไดทําในแบบฝกหัด หรือระบําใหม
ๆ จะทํา ใหนักเรียนรู สึก สนุ กและตื่น เตน อีกทั้งยั งเปนการฝกการแสดงออก ให นักเรียนมีลีลา
ทาทาง และอารมณไปกับเพลงตาง ๆ ทานหนึ่งกลาววา กิจกรรมเสริมที่ชวยในการเรียนบัลเลตอีก
อยางหนึ่ง ก็คือ การแสดง นักเรียนจะไดฝกความกลาแสดงออก ฝกระเบียบวินัย เรียนรูที่จะทํางาน
เปนกลุม และเรียนรูที่จะรับผิดชอบ(ตอบทบาทของตน) มากขึ้นดวย
4. อุปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการสอน เชน ไมเคาะจังหวะ หรือ กระดิ่ง เพื่อสั่นใชเรียก
นักเรียนใหมารวมกัน หรือใหนกั เรียนเงียบและเรียกความสนใจของนักเรียน หรืออุปกรณอื่น ๆ เชน
คฑา มงกุฎ ตุกตา เชือก หมอน ผาเช็ดหนา ตะกราดอกไม เปนตน อุปกรณตาง ๆ นี้ ทําใหการ
เรียนการสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้น และยังชวยในการสรางจินตนาการและความบันเทิงนักเรียนจะ
ชอบและรูสึกสนุก ทัง้ นี้ ครูผูสอนจะตองมีวิธีการสื่อสาร ควบคูไปกับการใชอุปกรณใหเหมาะสม
ตรงตามจุดประสงคที่ครูตองการจะใหนักเรียนปฏิบัติ ซึง่ วิธีการตาง ๆ นัน้ ครูผูสอนตองเปน
ผูออกแบบ และประยุกตใชใหเขากับนักเรียนของตน
5. ความสนิทสนมระหวางครูผูสอนกับนักเรียน ครูควรมีความสนิทสนมกับนักเรียน มีการ
พูดคุยกับนักเรียนในเรื่องตาง ๆ ใหนกั เรียนกลาที่จะแสดงความคิดเห็น หรือกลาพูด กลาถามครูได
ซึ่งจะทําใหนกั เรียนรูสึกเชื่อใจครู ชื่นชอบครู อยากมาเรียนและไมรูสึกเกร็งเวลาเรียน อยางไรก็ดี
นักเรียนจะตองตระหนักถึงความเปนครูกับลูกศิษยดวย เพื่อใหเขามีความเคารพ ยําเกรง (แตไมใช
กลัว) เพื่อการที่จะควบคุมเขาใหอยูในระเบียบวินัยได
6. เพื่อนรวมงานในโรงเรียน หมายรวมถึง อาจารย, Admin และ เลขาฯ ทุกคนในโรงเรียน
ควรวางเปาหมาย มีหลักเกณฑ ความคิด และวิธกี ารทํางานไปในทางเดียวกัน เมื่อมีขอสงสัย หรือ
มีขอแนะนําก็ควรปรึกษาหารือ และมีการประชุมวางแผนงานรวมกันทุกเทอม ครูทา นอืน่ ๆ ที่สอน
อยูในสถาบันเดียวกันก็สามารถใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการ
สอนได
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ปจจัยที่ไมสงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป มีดังตอไปนี้
1. ภาพลักษณของสถาบันที่สอน ภาพลักษณของสถาบันนั้น ไมมีผลใด ๆ ทั้งสิ้นกับการ
สอน ทุกทานจะสอนเต็มที่ เหมือน ๆ กันหมด ไมวาจะไปสอนที่สถาบันใด เพื่อที่วานักเรียนของเขา
จะไดรับความรูอยางเต็มที่
2. คาตอบแทนของครูผูสอน คาตอบแทนไมมีผลตอการสอน ทุกครัง้ ที่ครูสอน ก็จะสอน
อยางเต็มทีท่ ุกครั้ง เนื่องจากมีความรักในลูกศิษย และอยากใหเขาทําไดดี ๆ
5.2 กระบวนการสื่อสารและปจจัยที่สงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต
สําหรับเด็กอายุ 9-11 ป
5.2.1 กระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 9-11 ป
วิธีการสื่อสารในการสอนเทคนิคบัลเลต
จากผลการรวบรวมขอมูลแสดงใหเห็นวา ครูผูสอนใชวิธีการตาง ๆ ในการสื่อสารเพื่อสอน
เทคนิคบัลเลต โดยสามารถสรุปเปนวิธีการสื่อสารตาง ๆ ได 9 วิธี ซึ่งวิธีการสื่อสารตาง ๆ เหลานี้
แบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก วิธีการสื่อสารทั่วไป และ วิธีการสื่อสารโดยเฉพาะสําหรับการเรียน
การสอนบัลเลต ดังตอไปนี้
วิธีการสื่อสารทั่วไป
1.บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติแกนักเรียนโดยละเอียด อยางตรงไปตรงมา การที่นักเรียนจะเขาใจ
และสามารถปฏิบัติไดดีนั้นขึ้นอยูกับการฝกฝน
2. ใชการเปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย)
3. สรางภาพใหแกนักเรียน บอกใหนกั เรียนคิดตามและจินตนาการวาตนกําลังทําหรือเปน
สิ่งนั้น ใหเกิดจินตภาพ เสมือนการสอน Acting
4. บอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม
5.ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise) สําหรับทาตาง ๆ โดยครูเปนผูออกแบบ
แบบฝกหัดตาง ๆ เอง
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6. แสดงทาที่ถูกตองสวยงามใหนักเรียนดู หรือใชสื่อตาง ๆ เชน วิดีโอ รูปภาพบัลเลต รวม
ไปถึงการพานักเรียนไปดูการแสดงบัลเลต เพื่อใหนักเรียนเห็นภาพและเขาใจวาภาพที่ควรจะแสดง
ออกมาอยางไร และพยายามเลียนแบบ (Copy) สิ่งที่ไดเห็น
วิธีการสื่อสารโดยเฉพาะสําหรับการเรียนการสอนบัลเลต
1. ใชการสัมผัสเพื่อจัดทาทางใหนักเรียน
2. ใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่งตาง ๆ มารวมเปนทา
3. ในการใชศัพทในบัลเลตซึ่งเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนเริ่มรูจักชื่อ
ทาตาง ๆ แลว ครูจะบอกชื่อทาจริง ๆ เลย แตอาจมีการอธิบายเพิ่มเติมหรือทวนใหนักเรียนถา
นักเรียนยังจําไมได
ในแตละวิธีการสื่อสารที่ครูผูใหสัมภาษณ 10 ทานไดใชนั้นสามารถนํามาเชื่อมโยงกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของได ดังตอไปนี้
1. ครูผูสอนจะใชวิธีการบอกสิ่งที่ควรปฏิบัติแกนักเรียนโดยละเอียด อยางตรงไปตรงมา
กับนักเรียนในระดับเกรด 3-5 เนื่องจากวา นักเรียนในระดับนี้ซึ่งจะมีอายุประมาณ 9-11 ปนั้น จะ
สามารถเขาใจสิ่งที่ครูสื่อสารกับเขาตรง ๆ ไดดี และตามแนวคิดของการพัฒนาการทางสติปญญา
ของเด็กในช วงอายุนี้ เด็กจะสามารถเขา ใจสิ่ งที่เปน นามธรรมไดมากขึ้น เพราะฉะนั้น เขาจะ
สามารถเขาใจไดทั้งรูปธรรมและนามธรรม จึงทําใหนักเรียนสามารถเขาใจสิ่งที่ครูตองการจะ
อธิบาย หรือ ตองการใหเขาปฏิบัติได โดยที่ครูผูสอนไมตองใชการเปรียบเทียบหรืออางอิงภาพจาก
สิ่งใกลตัว ซึ่งจะแตกตางจากนักเรียนในระดับ Primary, เกรด 1 และเกรด 2 ที่มีอายุประมาณ 6-8
ป ซึ่ งอาจจะไม เ ข า ใจเมื่ อครูสื่อสารโดยบอกสิ่งที่ตองการใหปฏิ บัติอยา งตรงไปตรงมา เพราะ
นักเรียนจะยังไมเขาใจ ครูจึงตองใชการเปรียบเทียบ แตนักเรียนในระดับเกรด 3-5 นั้นเปนสามารถ
เขาใจสิ่งที่ครูบอกใหเขาปฏิบัติได อีกทั้งนักเรียนในระดับนี้ไดเคยเรียนพื้นฐานของบัลเลตสวนหนึ่ง
มาบางแลว เมื่อครูพูดเพีมเติมเพียงเล็กนอย นักเรียนก็สามารถเขาใจไดเลย เชน การที่ครูพูดวา
หมุนขาออก turn out จากขางในตนขา นักเรียนก็จะรูวา การที่ครูบอกใหเขา turn out จะตองทํา
อยางไร เปนการหมุนขาออกทางดานไหน หรือ เมื่อครูบอกนักเรียนวาใหทําแขนโคง ๆ ยกขอศอก
ขึ้น นักเรียนก็จะรูวา การยกขอศอกนั้น ไมใชแคการยกแขนพรอมขอศอกขึ้น แตเปนการยก
ทางดานใตของขอศอก เพื่อทําใหแขนโคง เปนตน อยางไรก็ตามการสื่อสารในการสอนโดยใชการ
เปรียบเทียบกับนักเรียนก็ยังเปนสิ่งที่ครูผูใหสัมภาษณใชอยู เนื่องจากการเปรียบเทียบจะทําให
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นักเรียนเห็นภาพชัดขึ้น นักเรียนอาจจะทราบอยูแลววาครูตองการใหเขาทําอะไร แตการที่ใชบาง
สิ่งมาเปรียบเทียบนั้น นักเรียนจะรูวาครูตองการใหเขาปฏิบัติในระดับมากนอยเพียงใด และยังทํา
ใหเขามีแนวคิด (Idea) คราว ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทําอยูดวย เนื่องจากการเรียนบัลเลตในระดับนี้
นักเรียนจะตองรูแลววา แตละทานั้นมีคุณสมบัติที่นักเรียนจะตองคิดเวลาที่ตนปฏิบัติอยางไร และ
ตองแยกแยะไดวาทานี้มีความเหมือนและความตางจากทาอื่นอยางไร หรือเปนพื้นฐานไปสูทาอื่น
ๆ อยางไร เชน ทา Battement Glisse คุณสมบัติของทานี้คือ ตองชี้เทาแหลม ทําออกไปอยางเร็ว
และหยุดคางไว ระดับความสูงจะไมมาก สิ่งที่ตองมีคือความคมชัดของทา ทําไมตองใหญมาก ”มี
ความเร็วและชัดเจน” ครูจึงใชการเปรียบเทียบกับ การยิงธนูที่ยิงออกไปอยางรวดเร็ว และชัดเจน
หรือการทํา Developpe เปนการยืดขา และยกคางไวในอากาศ คุณสมบัติคือ การงางขาออกไป
อยางชา ๆ แตตองมีแรงตานของการหมุนขาออก Turn out ครูจึงใชการเปรียบเทียบกับการยืดขา
ออกไปเหมือนกับการดึงยางยืดเสนใหญ ๆ ที่เหนียวมากจนยากที่จะดึง เปนตน การที่ครูใชการ
เปรียบเทียบในการบอกคุณสมบัติของทาเชนนี้ จึงทําใหการอธิบายเทคนิคและคุณสมบัติของทา
ตาง ๆ นั้นงายตอการเขาใจมากขึ้น
2. จินตภาพ หมายถึง ภาพที่ปรากฏในจินตนาการ หรือในความรูสึกของบุคคลตามที่
บุคคลเคยประสบมา ครูสามารถใชการสื่อสารที่ทําใหเกิดภาพในใจของนักเรียนได ซึ่งการทําให
เกิ ด ภาพในจิ ต นี้ มี คุ ณ ค า มากในด า นที่ แ สดงถึ ง ความเข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง เช น เดี ย วกั บ การเกิ ด
แนวความคิด ครูจะบอกใหนักเรียนคิดตามและจินตนาการวาตนกําลังทําหรือเปนสิ่งนั้น ลักษณะนี้
จะคลาย ๆ กับการสอนการแสดง (Acting) ที่ผูสอนจะสมมติใหนักเรียนเปนสิ่งนั้น สิ่งนี้ และมีการ
พูดไปพรอม ๆ กับการแสดงเพื่อใหผูแสดงนึกภาพ หรือจินตนาการตามจากนั้นจึงแสดงตัวตนนั้น
ออกมา ครูไดใชวิธีการนี้กับการสอนเตนบัลเลต และมักจะใชมากกับการสอนทาที่ตอเนื่องยาว ๆ
หรือการสอนระบํา เพราะครูจะบอกนักเรียนเปนฉาก หรือสถานการณหนึ่ง ๆ ที่นักเรียนอยูในนั้น
ดวย ใหนักเรียนนึกภาพตาม สรางจินตภาพใหเกิดในใจของนักเรียน เขาก็จะเขาใจและ เมื่อเขานึก
ภาพนั้นตาม เขาจะสามารถแสดงออกมาไดอยางที่ตองการ ตามแนวคิดการพัฒนาการของเด็ก
ชวงอายุ 9-11 ป เด็กในชวงอายุนี้ เปนวัยที่มีจินตนาการสูง การที่ครูสรางจินตภาพใหแกเขา จึง
เปนสิ่งที่งายสําหรับเขาที่จะนึกภาพนั้น ๆ ที่ครูสราง และจินตนาการตาม ซึ่งเมื่อเด็กจินตนาการ
ตามไปดวย การแสดงออกของเขา ก็จะมีความรูสึก (Feeling) และเขากับอารมณของการเตน
อยางสวยงาม รวมถึงการแสดงทางดานเทคนิคที่ถูกตองดวย
3. การใชวิธีบอกถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ โดยการใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติ
ตาม สําหรับนักเรียนในชวงอายุ 9-11 ปนั้น นับวาเปนสิ่งที่คอนขางจะใชไดผล เนื่องจากนักเรียน
ในวัยนี้โตพอที่จะเขาใจ และรับฟงเหตุผลตาง ๆ เขาจะมีความอดทนมากกวาเด็กเล็กที่เมื่อเหนื่อย
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เมื่อยกลามเนื้อ หรือรูสึกเบื่อ แลวก็จะไมอยากทําตอ แตนักเรียนในวัยนี้จะรับฟงถาครูใหเหตุผลวา
ที่ครูใหทําสิ่งนี้นั้น เนื่องจากวามันจะสงผลถึงการทําทาอื่น และเปนประโยชนสําหรับการทําทาอื่น
นักเรียนจะเขาใจ และพยายามที่จะทําตอไปเพื่อใหตนทําไดอยางที่ครูบอก และความเขาใจของ
เขาก็จะดีกวานักเรียนชวงอายุ 6-8 ปดวย เนื่องจากเขาจะรับรูถึงการใหเหตุผลและสามารถตีความ
ไดดีกวา
4. ในการสอนบัลเล ต การสื่อ สารโดยวัจ นภาษา หรือ การพูดบอกนัก เรีย นนั้น ยั ง ไม
เพียงพอ เนื่องจากบัลเลตเปนทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย ไมวาจะเปน
กล า มเนื้ อ ข อ ต อ หรื อ กระดู ก ตามอวั ย วะต า ง ๆ บางที เพี ย งแค ก ารพู ด หรื อ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
รายละเอียดการใชรางกายนั้น นักเรียนอาจจะไมเขาใจ หรือเขาใจผิดได ฉะนั้น การใชการสัมผัส
โดยการไปจับตัวเขา หรือสวนที่เราตองการจะใหเขาไดใช ก็จะทําใหเขาเขาใจ และปฏิบัติได
ถูกตอง การใชการสัมผัสนี้สําคัญมากทั้งกับการสอนนักเรียนที่เปนเด็กเล็ก และเด็กโต สําหรับ
นักเรียนที่เปนเด็กเล็กนั้น นักเรียนยังไมรูจักการใชกลามเนื้อในการเตนบัลเลตเลย ครูจึงตองเขาไป
จับตัว หรือสัมผัสเขา เพื่อใหเขารูวาควรจะใชกลามเนื้อตรงสวนไหน หรือตองรูสึกถึงกลามเนื้อตรง
สวนไหนจึงจะเปนการปฏิบัติท่ถี ูกตอง สําหรับนักเรียนที่เปนเด็กโต ทาตาง ๆ ที่เรียนก็ยากขึ้น การ
ใชกลามเนื้อก็มากขึ้นตามลําดับ หรืออาจมีการใชกลามเนื้อที่ตางออกไปจากที่เคยเรียนมา ครูก็
ตองเขาไปจับหรือสัมผัสใหนักเรียนรูจักการใชกลามเนื้อที่มากขึ้นหรือตางออกไปนั้นเชนกัน ดังนั้น
การสัมผัสจึงเปนการสื่อสารในการสอนที่สําคัญมากในทุกระดับชั้น อยางไรก็ตามเมื่อครูสัมผัส
นักเรียน ครูตองระมัดระวังวาอยาจับเขาแรงจนเกินไป เพราะจะทําใหเขาเจ็บและรูสกึ ไมชอบเมื่อ
ครูจะเขามาจับเขา
5. บั ลเล ตเ ปน การเตน ที่ตองใชสว นตา ง ๆ ในรา งกายรวม ๆ กัน และนั ก เตน จะตอ ง
คํานึงถึง ทั้ง แขน ขา ศรีษะ หนา และอารมณของเพลง เพราะฉะนั้นในการสอนทาตาง ๆ ของ
บัลเลตแตละทา ครูผูสอนอาจตองใหนักเรียนปฏิบัติแยกสวนในรูปแบบที่งายกอน แลวคอยเอาสิ่ง
ตา ง ๆ มารวมเป น ทา นั้ น ๆ เพื่อที่จ ะทํ า ใหนักเรีย นสามารถปฏิบัติตามอยางไมสับสน และ มี
พื้นฐานของแตละทาที่ถูกตอง และมั่นคง ซึ่งการสอนโดยใหนกั เรียนปฏิบัติแยกสวนนี้ มีในการสอน
ของนักเรียนทุกระดับชั้น ในการสอนทาใหมที่นักเรียนยังไมเคยปฏิบัติมากอน หรืออาจเปนทาที่
เคยทํามาแลว แตนํามาตอกันเปนชุดของทา (Set) ครูตองสอนทีละสวนกอนแลวจึงนํามารวมกัน
เพื่อใหในแตละสวนของการเตนนั้นปฏิบัติออกมาไดอยางถูกตองและสมบูรณ
6. การใหนักเรียนทําแบบฝกหัด (Training Exercise) สําหรับทาตาง ๆ ซึ่งครูเปนผูคิดขึ้น
เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการเรียนในระดับ เกรด 3-5 เนื่องจากนักเรียนจะตองเรียนทาที่ยากขึ้น
กว าเดิ มมาก และการใช ก ลามเนื้อตา ง ๆ ก็ม ากขึ้น เพื่อเป นการฝก การใชกล ามเนื้อนั้น ๆ ให
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แข็งแรงสําหรับแตละทา ครูจะคิดแบบฝกหัดขึ้นและหาเพลงมาประกอบการเตน เพื่อเปนการฝก
การใชกลามเนื้อ และยังทําใหนักเรียนรูสึกตื่นเตนกับทาที่เปนทาใหม ไมใชทาในหลักสูตร ตาม
แนวคิดเรื่องพัฒนาการของเด็กวัย 9-11 ปในดานรางกาย รางกายจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มี
ความวองไว รูสึกเหนื่อยชา มีทักษะในการทํางาน กลามเนื้อกับประสาทประสานงานไดดีขึ้น มี
กําลังกายและแรงทํางานมากขึ้น ดังนั้น เด็กวัยนี้จึงชอบเคลื่อนไหว มีความคลองแคลววองไว สนุก
ในการลองความสามารถในดานตาง ๆ เนื่องจากตนมีศักยภาพที่จะทําไดดี ครูผูสอนบัลเลตจึงอาจ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหเด็กไดใชทักษะที่จะชวยฝกกลามเนื้อ หรือการเคลื่อนไหวใหเขากับทาที่
เด็กจะตองเรียน เด็กก็จะไดพัฒนากลามเนื้อ และสมรรถภาพความแข็งแรง อีกทั้งยังไดรับความ
สนุกสนาน และบันเทิงใจอีกดวย
7. นอกจากการสื่อสารโดยวัจนภาษาแลว การใชอวัจนภาษา โดยการแสดงทาที่ถูกตอง
สวยงามใหนักเรียนดู จะทําใหนักเรียนเขาสิ่งที่ครูตองการใหเขาปฏิบัติมากขึ้น นักเรียนเห็นภาพ
และเขาใจวาภาพที่ควรจะแสดงออกมาอยางไร และพยายามเลียนแบบ (Copy) สิ่งที่ไดเห็น
ธรรมชาติ ข องเด็ ก จะชอบเลี ย นแบบ โดยเฉพาะการเลี ย นแบบคนที่ เ ขารั ก และเคารพ เขาจะ
พยายามเลียนแบบทาทางของครูผูสอน ครูจึงควรแสดงทาทางใหเขาดูทุกครั้งที่ครูสอนทาใหม ๆ
แกเขา หรือแสดงทาที่เขายังทําไมถูกตอง โดยเฉพาะในเรื่องการแสดงออกทางอารมณความรูสึก
การแสดงสีหนาทางทาง ถาครูแสดงสิ่งเหลานี้ใหนักเรียนดู นักเรียนก็จะพยายามทําตามครูและ
การเตนของเขาก็จะเปนไปอยางสวยงาม นอกจากนี้แลว การใชสื่อตาง ๆ เชน วิดีโอ รูปภาพ
บัลเลต รวมไปถึงการพานักเรียนไปดูการแสดงบัลเลต ก็เปนการใหนักเรียนไดเห็นการแสดงของนัก
เตนที่เกง ๆ โดยเฉพาะการแสดงบัลเลต ถานักเรียนไดมีโอกาสดู ก็จะเปนสิ่งที่ดีมาก เนื่องจากการ
แสดงสดนั้นจะมีพลังที่สงมายังคนดู จะทําใหนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ หรือ “มีไฟ” ที่จะเตน และ
อยากจะเตนใหไดแบบนักเตนเหลานั้น
8. ในการใชศัพทในบัลเลตซึ่งเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนเริ่มรูจักชื่อ
ทาตาง ๆ แลว ครูจะตองบอกชื่อทาจริง ๆ เลย แตอาจมีอธิบายเพิ่มเติมหรือทวนใหนักเรียนถา
นักเรียนยังจําไมได ตามแนวคิดพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 9-11 ป เด็กในวัยนี้จะมีความรู
เกี่ยวกับศัพทขยายกวางออกไป ทําใหสามารถคิดและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดมากขึ้น เด็กเริ่มใชภาษา
พูดไดอยางคลองแคลว ประโยคเพิ่มความซับซอนและมีความหมายมากขึ้น และกวางขึ้น อานเกง
สะกดตัวคลอง จําไดเกง ดังนั้นครูควรจะพยายามพูดชื่อทาตาง ๆ โดยใชศัพทในบัลเลตจริง ๆ
เพื่อใหนักเรียนจดจําและอาจมีการฝกใหนักเรียนเปนฝายบอกชื่อทาตาง ๆ นั้นเองบางโดยที่ครูไม
ตองบอกเลยวาทานั้นคือทาอะไร
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วิธีการสื่อสารในการแกไขขอผิดพลาดของนักเรียน
ครูจะบอกอยางชัดเจนเลยวานักเรียนทําผิด พรอมทั้งคนหาสาเหตุวาผิดเพราะอะไร โดย
ครูจะถามหรือกระตุนใหนักเรียนคิดไดเองวา เขาทําอะไรผิด และเพราะอะไร พรอมทั้งพยายามให
นักเรียนแกไขโดยคิดเองวาควรจะตองทําอยางไร จึงจะถูกตอง ครูจะเปนผูชี้แนะใหนักเรียนและ
พยายามชวยใหนักเรียนเตนออกมาไดอยางสมบูรณแบบที่สุด ซึ่งการที่ครูบอกนักเรียนวาทําผิด
อยางชัดเจน ตรงไปตรงมา นี้ นักเรียนในระดับนี้คอนขางจะรับได ตางกับนักเรียนเด็กเล็ก คือ ชวง
อายุ 6-8 ป หรือ ในระดับ Primary, เกรด 1 และ เกรด 2 นั้น ครูจะไมบอกนักเรียนวา เขาทําผิด ทํา
ไมถูกตองตรง ๆ แตจะใชวิธีการตาง ๆ เชน กลาวชมกอน แลวจึงบอกนักเรียนวาถาเพิ่มสิ่งนี้ไดก็จะ
ยิ่งดีมาก แตนักเรียนในระดับนี้คอนขางจะโต ครูจะพูดเปนเหตุเปนผลใหกับนักเรียนรับรู และ
นักเรียนก็จะพยายามแกไขเพื่อใหตัวเขาดูดีที่สุด
การระบุสิ่งที่ดีของนักเรียนกอน แลวจึงแกขอผิดพลาดของนักเรียน โดยบอกกับนักเรียนวา
เขาไมไดใชสิ่งที่เขามีดีอยูเลย จะทําใหการแกขอผิดพลาดนั้นดูเบาลง นั่นคือ จะทําใหนักเรียนไม
รูสึกแยมาก เนื่องจากครูระบุวาเขามีดีอยางไรกอน เปนเสมือนการชมเขา จะทําใหเขารูสึกวาตัว
เขาก็มีดี นักเรียนก็จะพยายามแกในสิ่งที่ครูบอก ในการแกไขขอผิดพลาดนี้ เปรียบเสมือนการแกไข
ขอผิดพลาดของเด็กเล็ก ชวงอายุ 6-8 ป ที่กลาววา ครูจะชมนักเรียนกอน แลวจึงแกสิ่งที่ผิด
ภายหลัง แตการแกไขขอผิดพลาดของเด็กเล็กนั้น ครูจะพูดชมออกมาโดยตรงเลย แลวจึงแกไข
ขอผิดพลาดโดยไมพูดตรง ๆ วาเขาทําผิด แตจะบอกใหเขาทําสิ่งนี่เพิ่มอีกเล็กนอย แลวเขาก็จะดูดี
และดูสวย การแกไขขอผิดพลาดของเด็กโตในกรณีนี้ก็คลายกันกับของเด็กเล็ก แตครูจะไมใช
ถอยคําที่ชมมากนัก และการแกไขขอผิดพลาดก็กลาวอยางตรง ๆ วาเขาไมทําสิ่งนี้จึงทําใหเขาดูไม
ดี หรือทําผิด
วิธีการสื่อสารในการชมเชยนักเรียน
ครูจะกลาวชมนักเรียนทุกครั้งเมื่อเขาพยายามหรือทําดีขึ้น แมวาจะยังไมดีเทาที่ควรก็ตาม
ซึ่งตรงกับการชมเชยในการสอนเด็กเล็ก สําหรับการสอนนักเรียนทุกระดับ การชมเปนสิ่งที่สําคัญ
มาก ๆ เนื่องจากเปนการเสริมแรงทางบวก (Reinforcement) ตามหลักทฤษฎีการเรียนรูของ
Skinner อันจะนํามาซึ่งการทําพฤติกรรมนั้น ๆ อีกภายหลัง นอกจากนี้แลว ตามแนวคิดเรื่อง
พัฒนาการของเด็กวัย 9-11 ป เด็กจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสอบ นักเรียนจะอยากทําใหได
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อยากประสบความสําเร็จและเกงขึ้นเหมือนเพื่อน ๆ ที่เกงในชั้นเรียน เมื่อนักเรียนทําไดดีครูจะ
กลาวชมเขาวาถูกตอง และอธิบายใหเขาฟงเพิ่มเติมวาเมื่อเขาทําสิ่งนี้ไดดี ไดถูกตองแลวตอไปจะ
พัฒนาไปสูอะไร เขาจะทําทาที่ยากขึ้นไดดี เขาจะเกงขึ้นถาเขาพยายามทําใหถูกตองแบบนี้ตอไป
เรื่อย ๆ จะทําใหนักเรียนพยายามทําสิ่งที่ถูกตองนี้ตอไป และฝกฝนเพื่อใหตนสามารถพัฒนาตอไป
ไดเรื่อย ๆ และประสบความสําเร็จในที่สุด
วิธีการสื่อสารในการใหกาํ ลังใจนักเรียน
การเรียนบัลเลตเปนทักษะที่จะตองฝกหัด และใชเวลาพอสมควรกวาที่จะทําทาแตละทา
ได เมื่อตองมาหัดทาใดทาหนึ่งนาน ๆ หรือ เมื่อพยายามทําแลวแตทําไมได ก็จะเกิดความทอแทขึ้น
โดยงาย สําหรับเด็กโตนั้น เขาอาจไมเลิกทําหรือไมทําตอไปเนื่องจากความเบื่อหนาย แตอาจจะ
เกิดจากความทอแท เพราะฉะนั้น ครูผูสอนจึงมีหนาที่สําคัญในการที่จะสื่อสารเพื่อใหกําลังใจ
นักเรียน โดย อธิบายใหนักเรียนฟงวาการจะทําใหได และดีนั้น ตองอาศัยความพยายาม และ
ความฝกฝน นักเรียนตองมีความตั้งใจจริง และพยายามที่จะทําใหได เพื่อความสําเร็จที่จะตามมา
ซึ่งนักเรียนจะเขาใจถึงเหตุผลที่ครูพูดอธิบาย จะมีกําลังใจดีขึ้นและพยายามทําใหตนเองประสบ
ความสําเร็จอยางที่ครูกลาวไว ครูอาจยกตัวอยางรุนพี่หรือคนที่ประสบความสําเร็จในการเตนวา
เขาก็เคยทําไมไดมากอนถานักเรียนไมทอถอย ก็จะทําไดและประสบความสําเร็จเชนเดียวกัน
วิธีการสื่อสารในการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการเรียน
ในการโนมนาวใจเพื่อใหเกิดความสนใจในการเรียนนั้น ครูผูสอนจะบอกประโยชนของการ
มาเรียนบัลเลต และสรางเปาหมาย (Goal) ใหนักเรียนวาการมาเรียนนี้เพื่อตัวของเขาเอง และครู
จะเปนผูชวยใหเขาไดบรรลุถึงประโยชนนั้น ดังที่ไดกลาวไปแลววา เด็กในวัยนี้มีความตองการที่จะ
ประสบความสําเร็จ ความตองการขั้นพื้นฐาน (Need) ของนักเรียนตางออกไปจากเมื่อยังเปนเด็ก
เล็ก ๆ แลวที่จะตองการรางวัล มาเรียนแลวสนุกเพียงเทานั้น แตนักเรียนตองการมากกวานั้น เขา
ตองการที่จะดูดี ดูสวย พัฒนาบุคลิกภาพใหดี อีกทั้งยังตองการประสบความสําเร็จ สอบผาน ได
คะแนนดี ๆ มี ก ารแข ง ขั น กั บ เพื่ อ นในห องด ว ยกัน ซึ่ง สิ่ง เหล า นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่อ เขาโตขึ้ น ความ
ตองการของเขาก็จะมีมากขึ้นตามลําดับ อยางไรก็ดี ครูก็มีสวนในการสรางความตองการเหลานี้
เชนกัน โดยที่ครูจะบอกถึงประโยชนของการมาเรียนบัลเลตวาไมใชแคการมาสนุก และกลับไปได
ขนมแจกจากครู แตเปนการมาเรียนเพื่อตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะเปนผูที่ไดประโยชน โดยที่
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นักเรียนจะมีรูปรางที่สวยงาม มีบุคลิกภาพที่ดี เปนพื้นฐานทางดานกีฬา เปนพื้นฐานของการเตนที่
นักเรียนสามารถจะพัฒนาตอยอดไปในการเตนสายอื่น ๆ ได และตอไปในอนาคตนักเรียนอาจจะ
ยึดเปนการประกอบอาชีพไดเชนกัน การที่ครูใหดูสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับบัลเลต รวมไปถึงการแสดง
บัลเลตสดเพื่อใหไดเห็นการแสดงจริง และพลังในการเตน จะทําใหนักเรียนมี “ไฟ” และมีความ
กระตือรือรนมากขึ้น ทั้งหมดนี้ครูจะเปนผูสรางเปาหมาย หรือ แรงบันดาลใจ (Inspiration)ในการ
มาเรี ย นให แ ก นั ก เรี ย น นั ก เรี ย นก็ จ ะอยากมาเรี ย น และมี ค วามตั้ ง ใจ เพื่ อ ที่ ต นจะได ป ระสบ
ความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว
วิธีการสื่อสารในการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยูในสภาพพรอมที่จะ
เรียน
ตามหลักแนวคิดพัฒนาการของเด็กวัย 9-11 ป ทางดานสังคมและอารมณ เด็กในวัยนี้จะ
ใชเวลาสวนมากอยูกับเพื่อน และเริ่มเรียนรูที่จะใหความรวมมือ รูจักใหและรับ เด็กจะเลียนแบบ
พฤติกรรมตาง ๆ จากเพื่อน เพื่อนเปนผูที่ใหแรงเสริม เพราะฉะนั้นในบางครั้งเด็กก็จะคุยกับเพื่อน
ในหองเกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนไดประสบมา ครูผูสอนจึงตองมีวิธีการที่จะควบคุมใหนักเรียน
อยูในระเบียบวิ นั ย โดยที่จะกํ า หนดโทษไวชัดเจน ถา นักเรียนไมอยูในระเบียบครูก็จะทํ า โทษ
นอกจากนี้แลว การวางตัวของครูก็เปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน ครูตองวางตัวใหดี เหมาะสม นักเรียนก็
จะไวใจ และเชื่อฟง นักเรียนตองมีความเกรงใจ แตไมใชกลัว ความรูสึกกลัวเปนสิ่งที่ครูไมควรสราง
ใหเกิดแกนักเรียน เนื่องจากถานักเรียนกลัวครู เขาจะไมกลาแสดงออก และมีผลตอการเตนดวย
และถาเขารูสึกกลัวนั้น เขาจะตอตานครูอยูลึก ๆ ในใจ และเขาจะฝาฝนหรือไมยอมทําตามที่ครู
บอกเมื่อครูไมเห็น หรือไมอยู สิ่งที่ครูควรสรางใหมีในนักเรียนคือ ความเกรงใจ จะทําใหนักเรียน
เชื่อครู และจะทําใหเขารูสึกผิดถาเขาทําผิด ไมอยูในระเบียบวินัย หรือ ขาดเรียน ฉะนั้นการเสราง
สัมพันธภาพเชนนี้ระหวางครูและนักเรียนนอกจากจะเอื้อตอการเรียนการสอนแลวยังเปนสิ่งที่จะ
ชวยในการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยอีกดวย
วิธีการสื่อสารกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย (เด็กพิเศษ)
วิธีการสื่อสารกับนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษระดับอายุ 9-11 ป จะเหมือนกับการสอนเด็ก
พิเศษระดับเล็ก คือ ครูจะตองอธิบายอยางชา ๆ และกลาวย้ําหลาย ๆ ครั้ง และถามเขาทุกครั้งวา
เขาเขาใจหรือไม ตองใหความสนใจเปนพิเศษมากกวานักเรียนคนอื่น ใชการสัมผัสมากกวา และ
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สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ครูผูสอนควรตระหนักในการสอนเด็กพิเศษ คือ ความอดทน ครูจะตองมีความ
อดทนและมีความใจเย็น คอย ๆ สื่อสารกับเขา และไมตั้งเกณฑความคาดหวังตอการเตนกับเขา
มากเกินไป
5.2.2 ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 9-11 ป
จากการผลการวิจัย พบวาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต
สําหรับเด็กอายุ 9-11 ป มีดังตอไปนี้
1. ขนาดของหองเรียน หองเรียนที่ขนาดใหญจะเหมาะสมกับการเรียนการสอนของเด็กใน
ระดับเกรด 3-5 เนื่องจากการเรียนระดับนี้จะมีการใชพื้นที่มากกวาการเรียนของระดับเกรดขั้น
พื้นฐาน การเตนจะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตาง ๆ และใชเนื้อที่มากในการเตน เชน การกระโดด
จากมุมหอง การเคลื่อนที่เปนวงกลม การทําระบําตาง ๆ หองเรียนที่ใชจึงควรมีขนาดใหญ เพื่อที่
นักเรียนจะไดสามารถเตนไดอยางอิสระ และรูจักการใชพื้นที่ที่กวางขวางขึ้นได ซึ่งจะตางจากการ
สอนเด็กเล็ก ถาสอนเด็กเล็กในหองที่มีขนาดใหญจะทําใหควบคุมนักเรียนไดยาก นักเรียนจะวิ่ง
ซุกซน หองที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงมีขนาดปานกลาง จะดีกวาหองเรียนที่ใหญ แตหองที่มีขนาด
พอเหมาะกับจํานวนนักเรียนจะดีที่สุด
2. เวลาที่ ทําการเรียนการสอน ชวงเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนจะเปน ชวงเวลาสาย
ประมาณ 10.00-12.00 เพราะจะเปนเวลาที่นักเรียนรูสึกกระปรี้กระเปรา (Active) เหมือนกับการ
สอนเด็กเล็ก
3. กิ จ กรรมเสริ ม อื่ น ๆ ที่ ช ว ยในพั ฒ นาการของนั ก เรี ย น กิ จ กรรมเสริ ม ต า ง ๆ ช ว ย
พัฒนาการเรียนของนักเรียน เชน การยืดหยุน (stretching) ซึ่งมักจะใหทํากอนที่จะเริ่มเรียนเปน
การวอรมอัพ (Warm Up) รางกายกอนจะเริ่มเตนจริง ๆ นอกจากนั้น ครูยังตองใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดตาง ๆ ที่ชวยพัฒนาทางดานเทคนิคใหแกนักเรียน เนื่องจากการเรียนในระดับเกรด 3-5
นักเรียนตองมีกลามเนื้อที่แข็งแรง และรูจักการใชกลามเนื้อที่ถูกตอง ครูจะใหทําทาที่เปน Training
Exercise สําหรับทาที่ตองการเทคนิคอยางมากในหลักสูตร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเรียนอยาง
มาก
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4. อุปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการสอน สวนมากจะเปนอุปกรณที่ใชเรียกนักเรียนมารวมตัว
กัน หรือใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัย เชน ไมเคาะจังหวะ หรือ กระดิ่ง สวนอุปกรณอื่น ๆ เชน คฑา
มงกุฎ ตุกตา เชือก หมอน ผาเช็ดหนา ตะกราดอกไม ที่ใชมากในการสอนเด็กเล็กนั้น ในระดับการ
เรียนการสอนนี้จะไมใช เพราะนักเรียนคอนขางจะโต และไดผานการเรียนขั้น พื้นฐานมาแลว
อุปกรณเหลานี้ก็ไดถูกใชกับนักเรียนแลวในการสอนขั้นพื้นฐาน ในการเรียนระดับเกรด 3-5 นี้ ครู
จะไมใชอุปกรณมากในการชวยสอน แตจะใชการฝกฝน หรือการฝกหัดกลามเนื้อ
5. ความสนิทสนมระหวางครูผูสอนกับนักเรียน ในการเรียนบัลเลตนักเรียนควรรูสึกผอน
คลาย และไมรูสึกเกร็ง หรือกลัวครู ความสัมพันธที่สนิทสนมระหวางครูผูสอนกับนักเรียนจะชวยให
เกิดบรรยากาศดังกลาวได นักเรียนสามารถที่จะพูดคุยและเลาเรื่องตาง ๆ ใหครูฟงได แตก็ตองมี
ความเกรงใจครูดวย มีความเชื่อฟงครู มิใชหยอกลอเลนกับครูจนไมเหมาะสม
6. เพื่อนรวมงานในโรงเรียน เพื่อนรวมงานในโรงเรียนเปนปจจัยที่มีผลตอการสอน เพื่อน
รวมงานที่ดีก็จะทําใหสุขภาพจิตดี การทํางานราบรื่น เกิดการชวยเหลือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกัน
เมื่อเกิดปญหา หรือเพื่อการพัฒนาการสอนใหดียิ่งขึ้น สําหรับครูทานอื่นที่รวมสอนในโรงเรียน
เดียวกัน อาจจะเกิดการแขงขันเพื่อใหมีผลงานที่ดี และเปนชื่อเสียงของตน แตการแขงขันนี้ถา
ตั้งอยูบนพื้นฐานความเปนมิตรตอกันแลว มิใชตั้งอยูบนพื้นฐานการแกงแยงชิงดีกันในดานหนาที่
ก็จะเปนการแขงขันที่กอ ใหเกิดประโยชน เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนการสอนบัลเลตใหดียิ่ง ๆ
ขึ้นไป เนื่องจากอาชีพการสอนบัลเลตนี้ ไมไดมีตําแหนงมายืนยันวาใครอยูสูงกวา ขึ้นกับ ทักษะ
และความฉลาดของแตละคน ครูที่สอนเกง ก็จะเปนที่ตองการมากกวา เพราะฉะนั้นการแขงขันนี้ก็
จะทําใหเกิดการพัฒนาการการสอนของตัวครูและการพัฒนาในศาสตรดานการเตนบัลเลตดวย
ปจจัยที่ไมสงผลตอการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลตสําหรับเด็กอายุ 9-11 ป มีดังตอไปนี้
1. ภาพลักษณของสถาบันที่สอน ภาพลักษณของสถาบันนั้น ไมมีผลใด ๆ ทั้งสิ้นกับการ
สอน ทุกทานจะสอนเต็มที่ เหมือน ๆ กันหมด ไมวาจะไปสอนที่สถาบันใด เพื่อที่วานักเรียนของเขา
จะไดรับความรูอยางเต็มที่
2. คาตอบแทนของครูผูสอน คาตอบแทนไมมีผลตอการสอน ทุกครั้งที่ครูสอน ก็จะสอน
อยางเต็มที่ทุกครั้ง เนื่องจากมีความรักในลูกศิษย และอยากใหเขาทําไดดี ๆ
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5.3 ขอจํากัดและขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากในระยะเวลาจํากัด ทําใหการสังเกตการณไมมีความตอเนื่อง ซึ่งหากมีการ
สังเกตการณในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นก็จะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารที่สามารถอางอิง
ถึงผลของการสื่อสารไดอยางชัดเจน เพราะจะเปนการติดตามผลจากการสื่อสารวาเกิดขึ้นจริง
หรือไม
2. ควรมีการเก็บขอมูลในสวนการสื่อสารของครูกับผูปกครองดวย เนื่องจากผูปกครองถือ
เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในการเรียนการสอนเตนบัลเลต เพราะ ผูปกครองถือเปนบุคคลที่มี
อิทธิพลทางความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูเรียน ดังนั้น หากมีการศึกษาเทคนิคการสื่อสาร
ระหวางครูกับผูปกครองจะเปนการเพิ่มมิติในการสรางกลยุทธในการเรียนการสอนไดดวย
3. ควรมีการเก็บขอมูลในสวนทัศนคติ ความคิดเห็น และความรูสึกของผูปกครองเอง
เกี่ยวกับตัวครูผูสอน และวิธีการสื่อสารในการสอนของครูที่ผูปกครองสังเกตเห็นจากการเฝาดู
นักเรียน
4. ในการพัฒนาและศึกษาในขั้นตอยอดจากงานวิจัยในครั้งนี้ สามารถทําการศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมในสวนของจํานวนกลุมตัวอยางที่เพิ่มมากขึ้น กระจายกลุมตัวอยางใหมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น และเพิ่มระยะเวลาในการเก็บขอมูล
5. ควรมีการศึกษาในรูปแบบการสื่อสารในดานการแสดงอื่น ๆ ตอไป เชน การสื่อสารใน
การสอนการแสดงละคร และนํามาเปรียบเทียบกับการสื่อสารในการสอนบัลเลต เพื่อเปนประโยชน
สําหรับการเรียนการสอนในดานอื่น ๆ
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ภาคผนวก ก
แนวคําถามในการสัมภาษณครู
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
1.1. ชื่อ
1.2. อายุ
1.3. ระดับการศึกษาบัลเลต
1.4. ประสบการณการสอน
1.5. โรงเรียนที่สอน
2. รูปแบบการสื่อสารในการสอนเตนในชั้นเรียนบัลเลต
2.1 วิธีการสื่อสารของครูในการสอนเทคนิคบัลเลต
2.1.1 การสอนเทคนิคบัลเลตที่บาร (Barre)
2.1.2 การสอนเทคนิคบัลเลตที่กลางหอง (Center)
2.1.3 การสอนเทคนิคบัลเลตในการเตนระบํา ( Study/Dance)
2.1.4 การสอนทัก ษะบัลเล ต ควบคู กับการสร า งจิน ตนาการเพื่ อใหเ กิด การ
แสดงออกทางอารมณ ความรูสึ ก และคุ ณสมบัติที่ถูก ตองในการเตน
บัลเลต
2.2 วิธีการสื่อสารของครูในการแกไขขอผิดพลาด
2.3 วิธีการสื่อสารของครูในการชมเชยนักเรียน
2.4 วิธีการสื่อสารของครูในการใหกําลังใจนักเรียน
2.5 วิธีการสื่อสารของครูในการโนมนาวใจเพื่อสรางความสนใจในการเรียนแกนักเรียน
2.6 วิธีการสื่อสารของครูในการควบคุมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและอยูในสภาพ
พรอมที่จะเรียน
2.7 วิธีการสื่อสารของครูกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย (เด็กพิเศษ)
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3. ปจจัยที่เกี่ยวกับการสอนเตนอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 ขนาดของหองเรียน
3.2 เวลาที่ทําการเรียนการสอน
3.3 กิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่ชวยในพัฒนาการของนักเรียน
3.4 อุปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการสอน
3.5 ความสนิทสนมระหวางครูผูสอนกับนักเรียน
3.6 ภาพลักษณและชื่อเสียงของสถาบัน
3.7 คาตอบแทนในการสอน
3.8 เพื่อนรวมงานในโรงเรียน
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ภาคผนวก ข
แนวคําถามในการสัมภาษณนักเรียนบัลเลต
1. ความรูสึกตอการเตนบัลเลต
2. ความคาดหวังตอการเตนบัลเลต
3. ทัศนคติตอครูผูสอนบัลเลต
4. รูปแบบการสื่อสารในการสอนเตนในชั้นเรียนบัลเลต
4.1 ความเขาใจและความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารตาง ๆ ในการสอนเทคนิค
บัลเลตของครูแตละวิธีเปนอยางไร
4.2 ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูผูสอนในการแกขอผิดพลาด
4.3 ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูผูสอนในการชมเชย
4.4 ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูผูสอนในการใหกําลังใจ
4.5 ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูผูสอนในการโนมนาวใจเพื่อสราง
ความสนใจในการเรียนแกนักเรียน
4.6 ความรูสึกของนักเรียนตอวิธีการสื่อสารของครูผูสอนในการควบคุมนักเรียนใหอยูใน
ระเบียบวินัยและอยูในสภาพพรอมที่จะเรียน
4.7 ความรู สึ ก ของนั ก เรี ย นต อ วิ ธี ก ารสื่ อ สารของครู ผู ส อนกั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
หลากหลาย(เด็กพิเศษ)
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ภาคผนวก ค
แนวคําถามในการสัมภาษณผูปกครอง
1. เหตุผลที่ใหเด็กมาเรียนบัลเลต และความคาดหวังจากการเรียนบัลเลต
2. ความสนใจและความกระตือรือรนของเด็กในการเรียนบัลเลต
3. ความรูสึกของเด็กเกี่ยวกับครูผูสอน
4. คําบอกเลาของเด็กเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูผูสอน
5. ความรูสึกของเด็กเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารในการสอนเตนบัลเลต (จากการบอกเลาของ
เด็ก)
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาว อภิ ญ ญา แสงสานนท เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 13 มกราคม 2526 ที่ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในปพ.ศ.2548 และไดเขาศึกษาตอในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง สาขาวิชาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ
มหาวิท ยาลัย ในป พ.ศ. 2549
มีป ระสบการณก ารทํา งานเปน เวลา 2 ป ใ นสถาบัน สอน
ภาษาอังกฤษ Outerspace English Academy ในตําแหนง Part-time Teacher และในโรงเรียน
บัลเลตอารียนาฏยศิลป ในตําแหนง อาจารยบัลเลตประจํา

