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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการสอน การเลือกใช้แบบเรียนเชลโลของครูผู้สอนต่อ
ผู้เรียนตาบอด ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน ของวงออร์เคสตราคน
ตาบอดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ครูสอนเชลโลที่มี
ประสบการณ์การสอนมาเป็นระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 3 ปี เป็นจ านวน 5 คนโดยมุ่งเน้นประเด็นการศึกษาไปที่กระบวนการ
สอน และการเลือกใช้แบบเรียน ทั้งที่เป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเล็ก รวมถึงศึกษาปัญหาต่าง ๆ ท่ี
ผู้สอนประสบไปจนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  

จากผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อมโดยการสอบถามข้อมูลพื้นฐานรวมถึงความสนใจเกี่ยวกับ
ด้านดนตรีและอื่น ๆ ของผู้เรียน อีกทั้งครูผู้สอนทั้ง 5 ท่านได้เลือกใช้แบบเรียนที่เหมือนกันจ านวน 3 แบบเรียน ส าหรับ
ปัญหาที่ครูผู้สอนพบคือการสอนผู้เรียนที่ตาบอดสนิท เพราะผู้เรียนไม่สามารถเลียนแบบผู้สอนได้ และจ าเป็นต้องใช้โน้ต
ดนตรีที่เป็นอักษรเบรลล์ในการเรียนการสอน ส่วนผู้เรียนตาบอดที่เลือนรางไม่สามารถอ่านโน้ตดนตรีอักษรเบรลล์ได้ จึง
จ าเป็นต้องใช้โน้ตดนตรีสากลที่มีการขยายให้ใหญ่กว่าปกติ ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้องแยกการเรียนการสอนระหว่าง
ผู้เรียนที่ตาบอดสนิทกับผู้เรียนท่ีตาบอดเลือนราง และเตรียมโน้ตดนตรีให้เหมาะกับผู้เรียนท้ัง 2 ประเภท 

 
ค ำส ำคัญ: กระบวนการสอน เชลโล ผู้เรียนตาบอด 
 
Abstract 

The objectives of this thesis were to study the process of teaching, the selection of teaching 
methods, as well as problems and solutions that occurred during the learning process of the blind 
symphony orchestra of the Christian Foundation for the Blind in Thailand. Data were collected through 
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interviews with five cello expert teachers with at least three years of teaching experience. The study 
focused on the teaching process, the selection of teaching methods, and problems and solutions that 
the teachers experienced in private lessons and small group lessons.  

The results revealed that the teachers did the teaching preparation based on the primary query 
about their students’ musical interests and other interests. All teachers chose the same three 
textbooks. The problems for the teachers were that the students who were totally blind could not 
imitate the teacher's gestures, and they needed the Braille sheet music in the learning process. Students 
who had low vision could not read the braille sheet music; thus, they needed sheet music with specially 
enlarged staves. Therefore, the teachers needed to separate two classes for those who were totally 
blind and those who had low vision for the learning process. The teachers also needed to prepare 
appropriate textbooks and sheet music for each type of students as well. 
 
Keywords: teaching process, cello, blind children. 
 
บทน า 

ปัจจุบันการเรียนดนตรีสากลประเภทเครื่องเชลโล ได้เข้าถึงคนกลุ่มต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้นไปตั้งแต่
โรงเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ตลอดจนถึง
โรงเรียนสอนคนตาบอด และมูลนิธิที่ให้การศึกษาส าหรับคนตาบอดที่ได้มีการน าเครื่องดนตรีเชลโลเข้ามาสอน ส าหรับ
การสอนเชลโลนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีความรู้เฉพาะทางในการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัชชา โสคติยานุ
รักษ์ (2549, น. 60) ได้กล่าวไว้ว่า “การสอนดนตรีส าหรับเด็กเป็นทักษะเฉพาะ ที่ต้องฝึกฝนเป็นศาสตร์ชั้นสูงท่ีต้องศึกษา
หาประสบการณ์เป็นพิเศษไม่ใช่รู้แต่เพียงเนื้อหาดนตรีก็สอนกันได้ทุกคน ครูต้องรู้ว่าควรสอนอะไรและสอนอย่างไร ต้องรู้
ระดับความสามารถของเด็กในชั้นเรียนและรู้พื้นฐานของเด็กโดยรวมในชั้นเรียน” ซึ่งผู้สอนจะต้องน ามวลประสบการณ์
ความรู้ที่มีและทักษะในการเล่นมาสอนให้กับผู้เรียน เพื่อการสอนที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะ
เป็นทั้งคนปกติหรือคนพิการต่าง ๆ ผู้สอนจะต้องเตรียมกระบวนการสอนที่ดีเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

การเรียนการสอนที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนนั้น ผู้สอนจะต้องค านึงถึงการเลือกใช้หลักสูตรหรือ
เนื้อหาท่ีจะน ามาใช้กับผู้เรียนให้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรไว้
ว่า การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากระดับพัฒนาการของเด็กทั่วไป โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
ส่งเสริมพัฒนาการ พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาได้เต็มศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพเิศษ
เฉพาะบุคคลเพื่อให้มีระดับพัฒนาการเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปที่อยู่ในระดับเดียวกัน  (ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2558, น. 3) 

นอกจากเนื้อหาหรือตัวหลักสูตรที่ผู้สอนได้ค านึงถึงการเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนตาบอดแล้ว ผู้สอนยัง
ต้องค านึงถึงการเลือกใช้สื่อส าหรับการเรียนการสอนที่แตกต่างจากผู้เรียนปกติอื่น ซึ่งสอดคล้องกับพีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล 
(2536, น. 71) ได้อธิบายวิธีการเรียนของผู้เรียนตาบอดไว้ว่า “คนตาบอดไม่สามารถอ่านโน้ตไปพร้อม ๆ กับการบรรเลง
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ดนตรีได้ ก่อนท่ีจะไปเล่นดนตรีที่ใดเขาจึงต้องฝึกซ้อมเพลงนั้น ๆ ก่อน” จึงท าให้เห็นได้ว่าการสอนดนตรีระหว่างคนปกติ
ทั่วไปกับผู้เรียนตาบอดนั้นมีความแตกต่างกัน  

ปัจจุบันวงดนตรีออร์เคสตราคนตาบอดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป็นการรวมตัวเฉพาะนักเรียนตาบอดที่มาจากโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของมูลนิธิ ฯ ดังต่อไปนี้ 1) โรงเรียน
การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ ้าซ้อนจังหวัดลพบุรี 2) โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา 3) 
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น 4) วิทยาลัยการอาชีพคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น 5) โรงเรียนการศึกษาคน
ตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด และ 6) โรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศลล าดับที่ 174 ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2521 โดย ดร.ประหยัด ภู
หนองโอง” (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, 2560) โดยมีจุดประสงค์ที่อยากจะให้
ผู้เรียนตาบอดได้เล่นดนตรีและได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับบุคลิกที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น การใช้มือกดตา การส่าย
หัวไปมาเป็นต้น และเพื่อเพิ่มพัฒนาการทางด้านสติอารมณ์ สังคม ปัญญา และร่างกาย โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อช่วยในการ
พัฒนา โดยบุษกร ส าโรงทอง (2551, น. 10) ได้กล่าวไว้ว่า “ดนตรีบ าบัดคือการใช้ดนตรีและวิธีการทางดนตรีในการช่วย
ฟื้นฟู รักษาและพัฒนาด้านอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้มีสภาพที่ดีขึ้น … ดนตรีจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บ าบัดกับผู้เข้ารับการบ าบัด โดยใช้กิจกรรมที่ได้รับการออกแบบอย่างดีให้เหมาะสม”  

โครงการจัดตั้งวงดนตรีออร์เคสตราคนตาบอดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นอีกเป้าประสงค์หนึ่งของมูลนิธิท่ีได้ตระหนักถึงศักยภาพทางด้านดนตรีของผู้เรียนตาบอดที่มีการพัฒนาการ
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสามารถเล่นบทเพลงต่าง ๆ ได้ ทั้งยังสามารถออกแสดงงานคอนเสิร์ตร่วมกับศิลปินท่านอื่น ๆ ได้
อย่างดีเยี่ยมทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ถึงความสามารถทางด้านดนตรีของคนตาบอด เช่น ได้รับเกียรติจาก
องค์กร AR Foundation เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ไปแสดงดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ และผู้คนใน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยท าการแสดงที่ Academic Community hall of Hong Kong 
โดยทางมูลนิธิซึ่งมีครูผู้สอนเชลโลที่มีประสบการณ์การสอนดนตรีให้กับผู้เรียนตาบอด และเชลโลยังเป็นหนึ่งในเครื่อง
ดนตรีที่มีความส าคัญในวงดนตรีออร์เคสตราของมูลนิธิ  ฯ ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจและอยากจะมุ่งเน้นศึกษากระบวนการ
สอนของครูผู้สอนเชลโลให้กับผู้เรียนตาบอด  

การศึกษากระบวนการสอนเชลโลของครูต่อผู้เรียนตาบอด เพื่อต้องทราบว่าครูผู้สอนท าอย่างไรที่จะสามารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึงกระบวนการสอน การเลือกใช้แบบเรียนที่เหมาะสม
กับผู้เรียน และความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้เรียนตาบอด รวมถึงการด ารงชีวิต การเรียนรู้ และ
พัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตาบอดเป็นอย่างดี จึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนตาบอดได้อย่างมีคุณภาพและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้เรียนตาบอดต้องอาศัยกระบวนการการเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อธรรมชาติของผู้เรียน  ครูผู ้สอนจึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการสอนและแบบเรียนหนังสือที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนตาบอดได้ ซึ่งสอดคล้องกับณรุทธ์      
สุทธจิตต์ (2541, น. 95) ได้กล่าวว่า “การเรียนการสอนจะมีความแตกต่างกันไปไม่มีวิธีการสอนที่ตายตัว ดังนั้นความ
พร้อมเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล แม้ผู้เรียนที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน อาจมีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ  ไม่เท่ากัน” นอกจากนี้ 
ณรุทธ์ สุทธจิต ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในกระบวนการเรียนการสอนดนตรี เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนดนตรีในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาดนตรีให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับวัย” 
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การศึกษากระบวนการสอนเชลโลส าหรับผู้เรียนตาบอด ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการสอนของ
ครูผู้สอนเชลโล เพื่อน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาเพื่อเป็นแบบอย่าง และแนวทางให้กับครูเชลโลหรือผู้ที่สนใจในด้านการสอน
เชลโลส าหรับผู้เรียนตาบอดทั้งการน าข้อมูลนี้ไปปรับปรุง หรือปรับให้เหมาะสมกับการสอนของครูผู้อื่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนตาบอดที่สนใจในการเรียนเชลโลที่มีกระบวนการสอนแบบเรียนเนื้อหาในการสอนวิธี การแก้ไข
ปัญหาในการเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษากระบวนการสอนและการเลือกใช้แบบเรียนเชลโลของครูต่อผูเ้รียนตาบอดวงออร์เคสตราคน     
ตาบอดมลูนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างเรยีน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกครผูู้สอนเชลโล ที่มีประสบการณ์ในด้านการ
สอนเชลโลให้กับผู้เรียนตาบอด วงออร์เคสตราคนตาบอดของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์จ านวน 5 คน โดยเนื้อหาการสัมภาษณ์จะมุ่งประเด็นที่ต้องการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นส าคัญได้แก่ 1) ศึกษา
กระบวนการสอนและการเลือกใช้แบบเรียนเชลโลของครูต่อผู้เรียนตาบอดให้เหมาะสม และ 2) ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่พบ
ระหว่างการเรียนการสอน และแนวทางการแก้ไขปัญหาของครูผู้สอน การวิจัยครั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงการติดตามผลระยะ
ยาวของกระบวนการเรียนการสอน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้เรียนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสหรือสื่อเสียงในการรับรู้ และเป็น
ผู้เรียนเชลโลในวงออร์เคสตราคนตาบอดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

ผู้เรียนตาบอดเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วย
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก และเป็นผู้เรียนเชลโลในวงออร์เคสตราคนตาบอด
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กระบวนการสอน หมายถึง กรรมวิธีในการสอนของครู รวมถึงแนวทางและการจัดวางแผนการสอน การ
เลือกใช้แบบเรียนเนื้อหาหรือต าราเรียน และการประเมินผู้เรียน  

แบบเรียน หมายถึง หนังสือหรือต าราเรียนที่เป็นอักษรเบรลล์ หรือโน้ตดนตรีสากลที่ได้รับการขยายใหญ่ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนเชลโล  

การเรียนกลุ่มเล็ก (Small Class) หมายถึง การเรียนในลักษณะคล้ายกับการเรียนตัวต่อตัว (Private Class) 
โดยมีผู้เรียนไม่เกิน 2-3 คน และมีวัตถุประสงค์ของการเรียนท่ีไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรวมวง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องศึกษากระบวนการสอนเชลโลของครูต่อผู้เรียนตาบอด วงออร์เคสตรามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคน     
ตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรายงานผลการวิจัยในรูปแบบของการ
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วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา งานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษากระบวนการสอน และการเลือกใช้แบบเรียนเชลโลของครผูู้สอน
ต่อผู้เรียนตาบอด โดยไม่ติดตามผลระยะยาว ทั้งยังศึกษาปัญหาอุปสรรคที่พบระหว่างเรียน รวมไปถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินวิธีวิจัยตามล าดับดังต่อไปนี้  
 1. ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างเครื่องมือวิจัยโดยการออกแบบค าถามสัมภาษณ์ครูผู้สอน ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย  
 3. เขียนโครงการเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเข้ากระบวนการตรวจสอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน  
 4. น าแบบสอบถามไปขอรับค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5. น าแบบสอบถามไปตรวจสอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
 6. ปรับแก้ประเด็นค าถามตามค าแนะน าจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนมหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ใบรับรอง COA. NO. RSUERB2020-035 
แบบเร่งด่วน (Expedited Review) เมื่อวันท่ี 19 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2563 
 7. น าไปใช้ในการท างานวิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนเชลโล ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน วัตถุประสงค์
และขอบเขตการศึกษา  
 8. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัยที่ก าหนดไว้  
 9. ซ่อมข้อมูลในประเด็นท่ีมีข้อสงสัยเพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วนมากท่ีสุด  
 10. เขียนรายงานและสรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้ใช้การเลือกผู้ให้ข้อมูล (Key Information) แบบเลือกเฉพาะเจาะจง (Purposive Selecting 
Method) จ านวน 5 คน (ไม่ก าหนดเพศ) โดยผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นครูผู ้สอนเชลโลให้กับผู ้เรียนตาบอดวงดนตรี          
ออร์เคสตราคนตาบอดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นระยะเวลาไม่ต า่กว่า 3 
ปี และเป็นครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญในเครื่องมือเอกเชลโลโดยตรง อีกทั้งมีประสบการณ์สอนเชลโลแบบตัวต่อตัว (Private 
Class) 
 
เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ส าหรับงานวิจัยครั้งนี ้เป็นแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกโดยการออกแบบค าถามสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาและออกแบบค าถามสัมภาษณ์จากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ อีกทั้งได้ค านึงถึงวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของงานวิจัยเป็นหลัก โดยให้ค าถามสัมภาษณ์อยู่ในแนวทางที่สมควรและปราศจากอคติ ซึ่งผู้วิจัยน าแบบค าถามสัมภาษณ์
ไปขอรับค าแนะน าและตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนเชลโล และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อ
ประเมิณความเหมาะสมของค าถามก่อนน าไปใช้ในงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาค าถามสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ตอนที่ 1 สัมภาษณ์ค าถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
รวมถึงประสบการณ์ในการสอนของผู้ให้สัมภาษณ์พอสังเขปเพื่อคัดกรองผู้ให้สัมภาษณ์ว่ามีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของ
งานวิจัยหรือไม่ และตอนที่ 2 ค าถามสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งครอบคลุมประเด็นส าคัญ 2 ประเด็นได้แก่ 1) 
กระบวนการสอนและการเลือกใช้แบบเรียนเชลโลของครูต่อผู้เรียนตาบอด และ 2) ปัญหาต่าง ๆ ที่พบระหว่างการเรียน
การสอน รวมถึงการแก้ปัญหาของครูผู้สอน ข้อค าถามที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้มีท้ังหมด 12 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็นรายละเอียด
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ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับทิศทางของงานวิจัย ซึ่งข้อค าถามทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบประเด็นที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
และขอบเขตงานวิจัยตามที่ได้กล่าวมา 
 เนื่องด้วยระเบียบวิธีวิจัยของงานชิ้นนี้ เป็นการสัมภาษณ์ครูผู้สอน ดังนั้นเครื่องมือส าหรับงานวิจัยจึงเกี่ยวข้อง
กับกรอบประเด็นค าถาม ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบประเด็นค าถามจากนั้นจึงน าประเด็นค าถามดังกล่าวไป
ขอรับค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และน าข้อแนะน าต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับเนื้อหาใน
งานวิจัย โดยมีรายนามผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชัย เลี่ยมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนเชลโล
ต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2) อาจารย์กิตติคุณ สดประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การสอนเชลโลต าแหน่งอาจารย์ประจ า คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  และ 3) ครูธวัชชัย แย้มส ารวล 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนเชลโลต าแหน่งครูผู้สอนวงเครื่องสายตะวันตกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวง
ดนตรีออร์เคสตราคนตาบอดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) และแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ซึ่งมี
ประเด็นค าถามส าหรับการศึกษากระบวนการสอนเชลโลของครูต่อผู้เรียนตาบอด วงดนตรีออร์เคสตราคนตาบอด มูลนธิิ
ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) สมุดจดบันทึกและอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อบันทึก
ค าถามสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ท าการออกแบบค าถามสัมภาษณ์และน าไปสัมภาษณ์ครูผู้สอนแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และน าเสนอในเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ไว้ ดังต่อไปนี้  
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการเรียบเรียงข้อมูล และเขียนในรูปแบบรายงานของเอกสาร  
 2. ท าการตรวจสอบข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงตรวจสอบว่ามีข้อมูลอันไหน  
ขาดตกหรือไม่สมบูรณ์ จะต้องท าการซ่อมแซมข้อมูลนั้นอีกครั้ง  
 3. จัดเรียงเนื้อหาและแยกประเด็นต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่อย่างละเอียดตามวัตถุประสงค์ และขอบเขต
การศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้  
 4. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาโดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
 4.1 กระบวนการสอนและการเลือกใช้แบบเรียนเชลโลของครูผู้สอนต่อผู้เรียนตาบอด วงดนตรีออร์เคสตราคน
ตาบอดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 4.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการเรียนการสอน  
 5. หลังจากการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูล รวมถึงการซ่อมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ซึ่งจัดเป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ในวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตรวจสอบในส่วนของตนเองอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรงและถูกต้อง 
 
 



กฤษณพันธุ์ พูลสุข และ วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น. (2564). ศึกษากระบวนการสอนเชลโลของครูต่อผู้เรียนตาบอด วงออร์เคสตรา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 15(1), 1-14. 

7 

ผลการวิจัย 
 ตามที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบค าถามสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลวิจัยผ่านการสัมภาษณ์ครูผู้มีประสบการณ์
การสอนเชลโลต่อผู้เรียนตาบอด ที่มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาท า
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แล้วจึงน ามาสรุปและอภิปรายผล พร้อมท้ังเรียบเรียงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
การวิจัยดังนี ้

1. กระบวนการสอนและการเลือกใช้แบบเรียนเชลโลส าหรับส าหรับผู้เรียนตาบอด 
1.1 การวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งตาบอดสนิทและตาบอดเลือนราง 
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในประเด็นการวางแผนการสอนให้กับผู้เรียนตาบอดนั้นมีความแตกต่างกับผู้เรียน

ปกติอื่นหรือไม่ โดยครูทั้ง 5 ท่าน (ครู A, B, C, D และ E) มีความเห็นตรงกัน เนื่องจากธรรมชาติของผู้เรียนที่เปน็ผู้เรียน
ตาบอดนั้นไม่สามารถเลียนแบบท่าทางจากผู้สอนได้ เพราะฉะนั้นผู้สอนจึงไม่สามารถสอนโดยวิธีการสาธิตให้ดูได้ ผู้สอน
จะต้องสอนโดยการให้ผู้เรียนตาบอดมาสัมผัสกับตัวผู้สอนเองและให้ผู้สอนจัดท่านั่ง รวมถึงการวางต าแหน่งน้ิวมือข้างซ้าย 
การขยับแขนขวาของผู้เรียนตาบอด ส่วนผู้เรียนตาบอดแบบเลือนรางนั้นยังคงสามารถใช้วิธีการสอนแบบสาธิตให้เหน็ได้
เช่นเดียวกันกับผู้เรียนปกติ ซึ่งสามารถเลียนแบบผู้สอนได้ นอกจากนี้ครูทั้ง 5 ท่าน ยังให้ความเห็นที่ตรงกันอีกว่าผู้สอน
จะต้องเตรียมแบบเรียนโน้ตที่เป็นโน้ตดนตรีอักษรเบรลล์ในการสอนทดแทนโน้ตดนตรีสากลส าหรับผู้เรียนตาบอดสนิท 
และแบบเรียนท่ีเป็นโน้ตดนตรีสากลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้กับผู้เรียนตาบอกเลือนราง 

นอกจากน้ันการวางแผนการสอนแต่ละบุคคลให้กับผู้เรียนตาบอด ซึ่งครูผู้สอนจ านวน 2 ท่าน (ครู A และ B) ได้
ให้ความเห็นว่าความสามารถในการจดจ่อหรือสมาธิในการเรียนของผู้เรียนตาบอด มีความส าคัญในการวางแผนต่อการ
สอนของครูผู้สอน และมีครูจ านวน 1 ท่าน (ครู A) ได้เสนอว่าความช่ืนชอบโดยส่วนตัวของผู้เรียนตาบอดเอง มีผลต่อการ
วางแผนการสอนของครูผู้สอน นอกจากนี้ยังมีครูจ านวน 3 ท่าน (ครู A, B และ E) มีความเห็นที่ตรงกันว่าพัฒนาการ
ทางด้านต่าง ๆ และอายุของผู้เรียนตาบอดมีความจ าเป็นต่อการวางแผนการสอนของครูอีกด้วย อีกทั้งยังมีครูจ านวน 2 
ท่าน (ครู D และ E) ได้ให้ความเห็นว่าลักษณะของความพิการที่แบ่งออกเป็นผู้เรียนตาบอดสนิทกับผู้เรียนตาบอดเลือน
ราง มีส่วนส าคัญในการวางแผนการสอนของครู นอกจากนี้ครูทั้ง 5 ท่านมีความเห็นที่ตรงกันว่าพื้นฐานความถนัด และ
ทักษะทางดนตรีของผู้เรียนตาบอดมีส่วนส าคัญที่สุดต่อการวางแผนการสอนของครู อีกทั้งครูจ านวน 2 ท่าน (ครู A, B) ได้
เสนอว่าลักษณะบุคลิกและนิสัยของผู้เรียนตาบอดมีความส าคัญต่อการวางแผนการสอนของครู  และสุดท้ายในประเด็น
การวางแผนการสอนแต่ละบุคคลนั้น และครูจ านวน 2 ท่าน (ครู B และ E) ได้เปิดเผยว่าทัศนะคติของผู้เรียนตาบอดมี
ส่วนส าคัญต่อการวางแผนของครูผู้สอน 
 ครูทั้ง 5 ท่านยังมีความเห็นที่ตรงกันว่าการสอนผู้เรียนตาบอดสนิทและผู้เรียนที่มีสายตาเลือนรางมีความ
แตกต่างกัน นอกจากน้ีครูทั้ง 5 ท่านได้กล่าวว่าผู้เรียนตาบอดสนิทไม่สามารถเรียนโดยวิธีการสาธิตให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการ
เลียนแบบท่านั่ง การจับคันชัก การขยับของนิ้วมือซ้าย และแขนขวา ท่ีต้องอาศัยการมองจากครูผู้สอน ส่วนผู้เรียนตาบอด
เลือนรางยังสามารถเรียนโดยวิธีการสาธิตให้เห็น เพราะผู้เรียนยังพอที่จะสามารถมองเห็นการวางท่าทางจากครูผู้สอนได้ 
ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องเตรียมโน้ตให้เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งตาบอดสนิทและผู้เรียนตาบอดเลือนราง 
 1.2 การเตรียมความพร้อมของครูและการเลือกแบบเรียนเนื้อหาท่ีเหมาะสมในการสอนเชลโลผู้เรียนตาบอด 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของครูผู้สอนเชลโลต่อผู้เรียนตาบอด ในประเด็นการเตรียมความพร้อมของ
ครูผู้สอนซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ครู A และ B กล่าวว่าครูผู้สอนจะต้องจัดล าดับเนื้อหาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน นอกจากนี้ครู A, B, C และ D ได้อธิบายว่าครูผู้สอนจะต้องเตรียมและศึกษาบทเพลงหรือแบบฝึกหัดที่จะใช้สอน
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อย่างละเอียด อีกทั้งครูทั้ง 5 ท่านได้ให้ความเห็นตรงกันอีกว่า ครูผู้สอนจะต้องเตรียมและศึกษาโน้ตดนตรีอักษรเบรลล์
อย่างละเอียดมาก่อนการสอน หากผู้เรียนเป็นผู้เรียนตาบอดเลือนรางผู้สอนจะต้องท าโน้ตดนตรีสากลที่มีขนาดใหญ่ 
 นอกจากนั้นครูผู้สอนทั้ง 5 ท่าน ยังมีความเห็นที่ตรงกันในประเด็นการเลือกใช้แบบเรียนเนื้อหาหรือต าราที่
เหมาะสม ซึ่งครูทั้ง 5 ท่านได้เลือกใช้แบบเรียนเนื้อหาที่ เหมือนกัน โดยแบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนมีดังนี้ โดย
เรียงล าดับจากที่ครูผู้สอนเลือกใช้มากที่สุดตามล าดับ 1) Essential Elements 2000 for Strings Cello Book 1 โดย 
Michael Allen, Robert Gillespie และ Pamela Tellejohn Hayes 2) Suzuki Cello School Volume 1 โดย Dr. 
Shinichi Suzuki และ 3) Sevcik for Cello Op. 1 เรียบเรียงโดย W. Schulz 

1.3 วิธีการสอนของครูและการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนตาบอด 
 หลังจากวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของครูผู้สอนเชลโลต่อผู้เรียนตาบอดเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมและวิธีการสอน
ของครูแล้ว ผู้วิจัยพบว่าครู 2 ท่าน (ครู A และ E) ได้พูดถึงประเด็นส าคัญเกี่ยวกับลักษณะของการพูดและน ้าเสียงของครู
ที่ต้องระมัดระวังและใส่ใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ครูทั้ง 5 ท่านได้เปิดเผยถึงวิธีการสอนของครูถึงการเลือกใช้สื่อที่เป็นโน้ต
ดนตรีส าหรับการสอนผู้เรียนตาบอดทั้ง 2 ประเภท ทีม่ีความแตกต่างกันกับผู้เรียนปกติ อีกทั้งยังให้ความเห็นในเรื่องของ
การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสาธิตให้เห็นนั้นไม่สามารถใช้กับผู้เรียนตาบอดสนิท แต่ส าหรับผู้เรียนตาบอดเลือนรางยัง
สามารถเรียนโดยใช้วิธีการสาธิตให้เห็นได้  
 นอกจากนั้นในประเด็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่จะท าให้การเรียนการสอนนั้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนเชลโลผู้เรียนตาบอดเกี่ยวกับวิธีการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนไดผ้ล
วิจัยดังนี้ การพูดคุยและการใช้น ้าเสียงสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ (ครู B, C และ E) ส่วนครู A จะใช้สิ่งเร้า
แบบมีเงื่อนไขเข้ามาช่วยกระตุ้นให้กับผู้เรียน เช่นถ้าผู้เรียนสามารถเล่นแบบฝึกหัดถึงข้อที่ก าหนดได้จะให้ การเสริมแรง
เป็นขนม นอกจากนี้ครู D มีการเปลี่ยนวิธีการสอนไม่ให้ซ ้าเดิมและมีความแปลกใหม่หรือมีการเปลี่ยนกิจกรรมการเรียน
ช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย 

2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
 2.1 ปัญหาหรืออุปสรรคในการสอนเชลโลผู้เรียนตาบอด 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของครูผู้สอนเชลโลต่อผู้เรียนตาบอด  โดยครูทั้ง 5 ท่านระบุว่าผู้เรียนตาบอดไม่
สามารถเลียนแบบท่าทางการนั่ง การวางต าแหน่งน้ิวมือซ้าย การเคลื่อนที่ของแขนขวาของครูได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถสอน
โดยวิธีสาธิตให้เห็นได้ และการอ่านโน้ตดนตรีอักษรเบรลล์ที่มีความซับซ้อนสูงนั้นจะต้องใช้เวลาในการอ่านและจดจ า
มากกว่าปกติ นอกจากนี้ครู A ยังพบปัญหาอีกว่าเมื่อท าการสอนแล้วเกิดเสียงรบกวนจะท าให้ผู้เรียนตาบอดเสียสมาธิได้
ง่าย และครู E ยังได้พบปัญหาว่าผู้เรียนที่ตาบอดสนิทกับผู้เรียน ตาบอดเลือนรางในการสอนบางครั้งต้องแยกกันสอนไม่
สามารถสอนรวมกันได้ 

2.2 วิธีการแก้ไขปัญหาของครูผู้สอน 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลการสัมภาษณ์จากครูผู้สอน และสรุปผลวิธีการแก้ไขปัญหาของครูผู้สอนได้ดังนี้ ครูทั้ง 5 ท่าน
ใช้วิธีการจับมือหรือแขนของผู้เรียนตาบอดสนิท แล้วจัดท่านั่ง การวางต าแหน่งนิ้วมือซ้าย การเคลื่อนที่ของแขนขวาให้
ถูกต้อง จากนั้นท าซ ้า ๆ บ่อย ๆ จนเกิดความเคยชิน อีกทั้งครู A ยังได้แก้ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนขณะท าการเรียนการ
สอน เช่นการเลือกห้องเรียนที่เหมาะสม การปิดประตูห้องเรียนขณะท าการสอน การติดป้ายห้ามรบกวนขณะสอน และ
ครูส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า ครูควรเตรียมโน้ตดนตรีอักษรเบรลล์ให้พร้อมก่อนเข้าสอน เพราะการอ่านโน้ตดนตรี
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อักษรเบรลล์ส าหรับผู้สอนนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนค่อนข้างมาก และมีความซับซ้อนมากส าหรับผู้เรียนตาบอด ดังนั้นครูจึง
ควรศึกษาอักษรเบรลล์มาเป็นอย่างดีก่อนแล้วจึงน าไปสอนผู้เรียนตาบอด 

2.3 วิธีการประเมินผลของการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค 
 ครูผู้สอนส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลในการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการเรียนการสอน
ว่า ผู้สอนได้ใช้วิธีการสังเกตถึงพัฒนาการของผู้เรียนตาบอด เช่น การจับคันชักได้อย่างถูกต้องตามหลักการ การวาง
ต าแหน่งน้ิวมือซ้ายได้ถูกต้อง การเคลื่อนที่ของแขนขวาเวลาลากคันชักไปในทิศทางที่ถูกต้อง ท่าน่ังในการจับเชลโลถูกตอ้ง 
นอกจากน้ีครู A ยังให้ความเห็นเพิ่มอีกว่า เมื่อผู้เรียนตาบอดได้เรียนในห้องเรียนที่เหมาะสมแล้วผู้เรียนตาบอดจะมีสมาธิ
ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งครูทั้ง 5 ท่านยังได้ให้ความเห็นตรงกันอีกว่า เมื่อผู้เรียนตาบอดสนิทได้รับการฝึกฝนการอา่น
โน้ตดนตรีอักษรเบรลล์ที่ถูกต้องจากครูผู้สอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติเชลโลได้อย่างถูกต้องตามบันทึกของโน้ตดนตรี
อักษรเบรลล์ และเมื่อผู้เรียนตาบอดเลือนรางได้เรียนโน้ตดนตรีสากลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้ว ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านโน้ต
และปฏิบัติเชลโลได้อย่างถูกต้อง  

3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของครูผู้สอน 
 ครูผู้สอนทั้ง 5 ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการสอนเชลโลส าหรับผู้เรียนตาบอดเพิ่มเติมว่า ผู้สอนควร
ศึกษาลักษณะกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนตาบอด แล้วจึงน าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับใช้กับกระบวนการ
สอน เชลโลในการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนตาบอด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอน การเลือกใช้แบบเรียนเนื้อหาหรือต ารา
เรียน ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนตาบอดสนิทและผู้เรียนตาบอดเลือนราง เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนตาบอดนั้นมี
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนเองเข้าใจถึงกระบวนการสอนเชลโลต่อผู้เรียนตาบอดได้เป็นอย่าง
ดี นอกเหนือจากนี้การเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนปกติอื่น หรือผู้เรียนตาบอด ถ้าหาก
ผู้สอนเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละบุคคลนั้นก็จะสามารถช่วยให้ผู้สอนวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ส าหรับการอภิปรายผลงานวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้เรียงล าดับตามประเดน็ต่าง ๆ  ที่ได้จากสรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี ้
1. กระบวนการสอนและการเลือกใช้แบบเรียนเชลโลส าหรับส าหรับผู้เรียนตาบอด 
1.1 การวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งตาบอดสนิทและตาบอดเลือนราง 
การวางแผนการสอนให้กับผู้เรียนตาบอดนั้นมีความแตกต่างกับผู้เรียนปกติอื่นซึ่งครูผู้สอนจะต้องศึกษาลักษณะ 

พัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตาบอดมาอย่างดี โดยครูทั้ง 5 ท่านได้ให้ความเห็นไว้ตรงกันว่าเนื่องจาก
ธรรมชาติของผู้เรียนที่เป็นผู้เรียนตาบอดนั้นไม่สามารถเลียนแบบท่าทางจากผู้สอนได้ เพราะฉะนั้นผู้สอนจึงไม่สามารถ
สอนโดยวิธีการสาธิตให้ดูได้ ผู้สอนจะต้องสอนโดยการให้ผู้เรียนตาบอดมาสัมผัสกับตัวผู้สอนเอง และให้ผู้สอนจัดท่านั่ง 
การวางต าแหน่งนิ้วมือข้างซ้าย การเคลื่อนที่ของแขนขวาของผู้เรียนตาบอด ส่วนผู้เรียนตาบอดแบบเลือนรางนั้นยังคง
สามารถใช้วิธีการสอนแบบสาธิตให้เห็นได้ เช่นเดียวกันกับผู้เรียนปกติสามารถเลียนแบบผู้สอนได้  

ครูทั้ง 5 ท่านได้มีแนวทางที่ตรงกันว่า ผู้สอนจะต้องเตรียมโน้ตเพลงที่เป็นโน้ตดนตรีอักษรเบรลล์ในการสอน
ทดแทนโน้ตดนตรีสากล ซึ่งมีทิศทางที่ตรงกับความเห็นของพีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล (2536, น. 71) ได้อธิบายวิธีการเรียน
ของคนตาบอดไว้ว่า “คนตาบอดไม่สามารถอ่านโน้ตไปพร้อม ๆ กับการบรรเลงดนตรีได้ก่อนที่จะไปเล่นดนตรีที่ใดเขาจึง
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ต้องฝึกซ้อมเพลงน้ัน ๆ ก่อน” เมื่อครูผู้สอนได้วางแผนการสอนโดยศึกษาจากลักษณะและพัฒนาการ รวมถึงกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตาบอดมาเป็นอย่างดีแล้ว ก็น าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้วางแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนตาบอด 

นอกจากนั้นการวางแผนการสอนแต่ละบุคคล ครูผู้สอนได้ให้ความเห็นว่าความสามารถในการจดจ่อหรือสมาธิ
ในการเรียนของผู้เรียนตาบอด มีความส าคัญในการวางแผนต่อการสอนของครูผู้สอน และความชื่นชอบโดยส่วนตัวของ
ผู้เรียนตาบอดเอง ก็มีส่วนต่อการวางแผนการสอนของครูผู้สอน อีกท้ังครูผู้สอนยังมีความเห็นว่าพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
การรับรู้ การเคลื่อนไหว การได้ยิน ของผู้เรียนตาบอดมีความจ าเป็นต่อการวางแผนการสอนของครูอีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับวารี ถิระจิตร (2541, น. 28) ทีไ่ด้กล่าวถึงการรับรู้และการรู้คิดของนักเรียนตาบอดไว้ว่า “รูปแบบการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
เป็นนามธรรมของนักเรียนตาบอดจะแตกต่างจากนักเรียนปกติมาก แต่ด้านความคิดรูปธรรมจะไมค่่อยแตกต่างกันมากนกั 
นักเรียนตาบอดจะขาดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จ าเป็นบางอย่างไปเพราะขาดการรับรู้ทางการเห็นแต่จะรับรู้ทางการ
สัมผัสการเคลื่อนไหวและการได้ยินเท่านั้น” นอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้ให้ข้อมูลว่าลักษณะของความพิการโดยแบ่งผู้เรียน
ออกเป็นตาบอดสนิทกับผู้เรียนตาบอดเลือนราง มีส่วนส าคัญในการวางแผนการสอนของครู 

ครูผู้สอนได้เปิดเผยว่าพื้นฐานความถนัด และทักษะทางดนตรีของผู้เรียนตาบอดมีส่วนส าคัญที่สุดต่อการวาง
แผนการสอนของครูซึ่งสอดคล้องกับ เลคสตรอ (Rakestraw, 2009, p. 16-17) ได้อธิบายเกี่ยวกับการสอนเครื่องสาย
โดยเฉพาะเครื่องดนตรีอย่างเชลโลให้กับเด็กไว้ว่า ต้องใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีด้วยส่วนหน่ึง แบบแผนการเรียน
การสอนและเครื่องมือต่าง ๆ ครูผู้สอนได้ให้ความเห็นว่าลักษณะบุคลิกนิสัยและทัศนคติของผู้เรียนตาบอดมีความส าคัญ
ต่อการวางแผนการสอนของครู 

1.2 การเตรียมความพร้อมของครูและการเลือกแบบเรียนเนื้อหาท่ีเหมาะสมในการสอนเชลโลผู้เรียนตาบอด 
 ครูผู้สอนจะต้องจัดล าดับเนื้อหาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน ครูผู้สอนจะต้องเตรียมและศึกษาบทเพลงหรอื
แบบฝึกหัดที่จะใช้สอนอย่างละเอียด ซึ่งมีแนวทางความเห็นที่สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ดานิคล์ ไนท์ (Danicl 
Knight) (อ้างถึงใน วีระ ถาวร,2544, น. 12) ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ส าคัญส าหรับการสอนทักษะปฏิบัติเชลโลขั้นพื้นฐานใน
ต่างประเทศคือการจับเครื่องดนตรีในต าแหน่งที่ถูกต้อง และควรฝึกบทเพลงง่าย ๆ” นอกจากนี้ครูทั้ง 5 ท่านได้กล่าวอีก
ว่า ในการจัดท่าทางการเล่นเชลโล การจับคันชัก การวางต าแหน่งน้ิวท่ีถูกต้องเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติเครื่องดนตรี อีกทั้ง
ครูผู้สอนจะต้องเตรียมและศึกษาโน้ตดนตรีที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้ง 2 ประเภท เพื่อให้กระบวนสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การเลือกใช้แบบเรียนเนื้อหาหรือต าราที่เหมาะสมของครูผู้สอนเชลโลส าหรับผู้เรียนตาบอด ครูทั้ง 5 ท่านได้ให้
ความเห็นตรงกันว่า แบบเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอนนั้นมีดังน้ี (เรียงจากใช้มากสุดไปน้อยสุด) 1) Essential Elements 
2000 for Strings Cello Book 1 โดย Michael Allen, Robert Gillespie และ Pamela Tellejohn Hayes, 2) Suzuki 
Cello School Volume 1 โดย Dr. Shinichi Suzuki และ 3) Sevcik for Cello Op.1 เรียบเรียงโดย W. Schulz 

ส าหรับการเรียนการสอนผู้เรียนตาบอดสนิทที่จ าเป็นจะต้องใช้โน้ตดนตรีอักษรเบรลล์เป็นสื่อการเรียนนั้น 
ครูผู้สอนจะใช้สัญลักษณ์การแปลงโน้ตดนตรีสากลเป็นโน้ตดนตรีอักษรเบรลล์ที่อ้างอิงจากหนังสือ Music braille code 
2015 ซึ่งสอดคล้องกับพีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล (2536, น. 77) ยังได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ครูผู้สอนควรจะมีไว้ว่า “ครูผู้สอน
จะต้องมีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับการอ่าน เขียน และใช้โน้ตอักษรเบรลล์ (Braille Music) สามารถสอนให้คนตาบอด
ใช้โน้ตเบรลล์ได้อย่างคล่องตัว”  
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1.3 วิธีการสอนของครูและการกระตุ้นความสนใจของผู้เรยีนตาบอด 
การอภิปรายผลเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมและวิธีการสอนของครูดังต่อไปนี้ ประเด็นลักษณะของการพูด และ

น ้าเสียงของการพูดของครูที่ต้องระมัดระวังและใส่ใจเป็นพิเศษซึ่งสอดคล้องกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2538, น. 103) ที่ได้
อธิบายไว้ว่า “การเรียนการสอนดนตรีไม่ว่าในระดับใดก็ตาม ถ้าผู ้สอนมีหลักการหรือเทคนิควิธีการสอนที่ถูกต้อง
เหมาะสม ย่อมช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจในสาระดนตรีได้” วิธีการสอนผู้เรียนทีต่าบอดซึ่งมีความแตกต่าง
กันกับผู้เรียนปกติ อีกทั้งผู้สอนไม่สามารถใช้วิธีการสอนแบบสาธิตให้เห็นกับผู้เรียนทีต่าบอดสนิทได้ แต่ส าหรับผู้เรียนทีต่า
บอดเลือนรางยังสามารถใช้วิธีการสาธิตได้ในบางกรณี 

นอกจากนั้นผู้วิจัยยังสามารถอภิปรายเกี่ยวกับการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนดังต่อไปนี้ วิธีที่จะท าให้การ
เรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูผู้สอนเชลโลให้กับผู้เรียนตาบอดให้ความส าคัญกับการพูดคุย และการใช้
น ้าเสียงสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ครูจะใช้สิ่งเร้าแบบมีเงื่อนไขเข้ามาช่วยกระตุ้นให้กับผู้เรียน เช่นถ้าผู้เรียน
สามารถเล่นแบบฝึกหัดถึงข้อที่ก าหนดได้จะให้ทานขนม ครูจะมีการเปลี่ยนวิธีการสอนไม่ให้ซ ้าเดิมและมีความแปลกใหม่
หรือกิจกรรมในการเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนไม่น่าเบื่อในการเรียนการสอนเชลโล 

2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
เมื่อได้ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการเรียนเชลโลส าหรับผู้เรียนตาบอด วงดนตรีออร์เคสตรา

คนตาบอดของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น พบว่าในการเรียนการสอนส าหรบั
ผู้เรียนตาบอดสนิทกับผู้เรียนตาบอดเลือนรางนั้น ในช่วงเริ่มพื้นฐานไม่สามารถท าการเรียนการสอนร่วมกันได้ เนื่องจาก
ผู้เรียนที่ตาบอดสนิทนั้นไม่สามารถเรียนรู้จากการสาธิตให้เห็นได้ นั่นหมายถึงครูผู้สอนเองจะต้องจัดตั้งแต่ท่าทางการ
นั่งเล่นเชลโลที่ถูกต้อง การวางต าแหน่งน้ิวมือซ้ายที่ถูกต้อง การจับคันชัก และการเคลื่อนที่ของแขนขวาให้ไปในทิศทางที่
ถูกต้อง จนกว่าผู้เรียนทีต่าบอดสนิทจะเกิดความเคยชินและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องจึงจะสามารถเรียนร่วมกันกับผู้เรียน
ทีต่าบอดเลือนรางได้ 

การอ่านโน้ตดนตรีส าหรับผู้เรียนตาบอดทั้ง 2 ประเภทที่มีความแตกต่างกัน ครูผู้สอนมีแนวการแก้ไขโดยการ
แยกกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน เมื่อผู้เรียนท้ังสองกลุ่มสามารถจ าโน้ตหรือปฏิบัติเชลโลในบทเพลงหรือแบบฝึกหัดได้
แล้ว จึงจะสามารถมาเรียนหรือเล่นร่วมกันได้ นอกจากนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดตารางการเรียนการสอนของ   
มูลนิธิ ฯ นั้น ได้ส่งผลต่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว (Private Class) และ
การเรียนกลุ่มเล็ก (Small class) ส าหรับการจัดครูผู้สอนทุกท่านให้เวียนสอนท้ัง 6 โรงเรียนนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะเรื่องของการปรับตัวทางสังคม เพราะผู้เรียนตาบอดจะได้พบปะกับครูที่
หลากหลาย ส่วนครูผู้สอนเองก็จะได้รู้จักกับผู้เรียนทุกคน หลังการเรียนการสอนทุกครั้ง ครูแต่ละท่านนั้นได้จดบันทึก
พัฒนาการ ปัญหาต่าง ๆ และข้อแนะน าไว้เพื่อให้ครูที่มาสอนคนต่อไปได้ทราบ เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากความรู้ที่ผู้เรียน
ได้รับจากครูผู้สอนแล้ว การที่ผู้เรียนได้พบปะครูทุกท่านนั้นมีคุณค่าทางด้านสังคมอย่างยิ่งส าหรับคนตาบอดแม้จะสูญเสีย
ความต่อเนื่องในการเรียนไปบ้างเล็กน้อย แต่สิ่งที่ผู้เรียนตาบอดได้รับนั้นมีคุณค่ามากกว่า 

ส่วนปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนในขณะท าการเรียนการสอนนั้น เนื่องจากผู้เรียนตาบอดไม่สามารถมองเห็นได้ 
ไม่ว่าจะเกิดเสียงอะไรก็ตาม เช่น มีคนเดินเข้ามาในห้อง จะท าให้สมาธิในการจดจ่อกับการเรียนนั้นหมดไปได้ง่าย ดังนั้น
ครูผู้สอนจึงท าการแก้ไขปัญหาโดยการหาห้องเรียนให้เหมาะสม เช่น การติดป้ายห้ามรบกวนขณะมีการเรียนการสอนไว้
หน้าห้อง ก็สามารถช่วยลดปัญหาเสียงรบกวนขณะสอนเชลโลได้ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยในหัวข้อ การศึกษากระบวนการสอนเชลโลของครูต่อผู้เรียนตาบอด วงดนตรีออร์เคสตรา

คนตาบอดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น ผู้วิจัยมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
งานวิจัยฉบับนี้จะสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อครูผู้สอนเชลโลส าหรับคนตาบอดอื่น ๆ โดยครูสามารถน าผล
การศึกษาครั้งนี้ไปปรับใช้กับการสอนเชลโลส าหรับผู้พิการทางด้านสายตาคนอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถน ากระบวนการ
สอน การแก้ไขปัญหาของงานวิจัยนี้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม หรือเลือกวิธีการสอนบางอย่างไปปรับใช้กับผู้เรียนปกติอื่น
ได้  อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้ครูผู้สอนเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ แก่ผู้เรียนตาบอดสามารถน ากระบวนการสอน  การเลือก
แบบเรียนเนื้อหรือต ารา แนวทางการแก้ไขปัญหา ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม 

จากการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการท าวิจัยครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของ
ประเด็นรอบข้างที่นอกเหนือจากประเด็นที่ได้ด าเนินการวิจั ยไปแล้ว จึงได้ถือโอกาสนี้ในการแสดงความคิดเห็นไว้ใน
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ควรมีการสร้างคู่มือรวบรวมข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ  เช่นแนวทางการเรียนการสอน แนวทางการ
ฝึกซ้อม และอื่น ๆ ในการเรียนดนตรีส าหรับเผยแพร่ให้กับผู้สอนรวมถึงคู่มืออักษรเบรลล์ให้แก่ผู้เรียน เพื่อท าความเข้าใจ
ก่อนเริ่มกระบวนการเรียนการสอน และ 2) ควรมีการสร้างคู่มือรวบรวมกลวิธีการสอนดนตรีโดยเฉพาะส าหรับผู้เรียน   
ตาบอด เพื่อเป็นแนวทางการสอนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน อีกทั้งสามารถน าไปเผยแพร่ส าหรับบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย 

งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาและวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของครูผู้สอนเชลโลแก่ผู้เรียนตาบอดซึ่งครอบคลุมประเด็น
กระบวนการสอน การเลือกใช้แบบเรียน และปัญหาที่พบระหว่างการเรียน อย่างไรก็ตามหากผู้สนใจต้องการได้ข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น อาจท าการศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่น หรือหากต้องการศึกษาเพิ่มเติมถึงการด าเนินงานวงดนตรี
ออร์เคสตราคนตาบอดของมูลนิธิฯ ทั้งด้านการเรียนการสอนดนตรี รูปแบบและวิธีการสอนที่สามารถปรับเปลี่ยน  
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนตาบอดได้ เช่น การใช้มือกดตาและการส่ายหัวไปมา อีกทั้งการเรียนการสอนดนตรีที่
สามารถส่งเสริมทางด้านสติอารมณ ์สังคม ปัญญา และร่างกายให้มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้กับผู้เรียนตาบอด โดย
สามารถติดต่อขอรับค าแนะน ากระบวนการเรียนการสอนดนตรีของมูลนิธิธรรมิกชนฯ เพื่อน าไปปรับใช้กับองค์กร   ต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดของรัฐบาลหรือเอกชนท้ังในและนอกระบบการศึกษา 

ส าหรับครูผู้สอนเชลโลหรือนักเรียนตาบอดที่สนใจจะเรียนเชลโล หรือก าลังศึกษาการเล่นเชลโลนั้น สามารถน า
งานวิจัยฉบับนี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนหรือเป็นแบบอย่างแนวทางในการเรียนรู้ได้อีกด้วย ผู้วิจัยหวัง
ว่าผู้ที่น าข้อมูลจากงานวิจัยฉบับนี้ไปปรับใช้การกับเรียนการสอนจะเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่
ดียิ่งขึ้น  

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยนี้ และกรุณาให้ทั้งความรู้ 
ค าแนะน า ข้อคิดเห็น รวมถึงแก้ไขข้อบกพร่องในการท าวิจัยครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ท่ีคอยให้ค าแนะน าต่าง ๆ ในการท าวิจัย
ในครั้งนี้ นอกจากน้ีขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน และผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 5 ท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
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