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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ระบุวา คนพิการ คือ 
บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เน่ืองจากมีความ
บกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ สติปญญา และการเรียนรูหรือ
ความบกพรองอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับความ
ชวยเหลือดานหน่ึงดานใด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม
ไดอยางบุคคลทั่วไป (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 2551) 

 คนตาบอดในแงการศึกษา หมายถึง ผูที่มีสายตาพิการ จนกระทั่งไมสามารถไดรับการศึกษา

โดยใชสายตาได ไมอาจอาน-เขียนหนังสือของคนปกติได ตองใชตัวอักษรพิเศษคือ อักษรเบรลล  ตองใช

ประสาทหู ผิวหนังกลามเน้ือ และมือเปนสําคัญ ในแงกฎหมายและแงการแพทย กฎหมายหลายๆประเทศ

กําหนดวา คนตาบอด หมายถึง  คนที่มีลานสายตาแคบกวา 20 องศา ตัวเลข 20/200 คือตัวเลขที่ไดจาก

การวัดสายตาโดยใช แผนชารตพิมพตัวอักษรตางขนาด เรียกวา สเนลเลน ชารต (Snellen Chart) คนที่

เขาไปยืนใกลในระยะ 20 ฟุต จึงจะมองเห็นตัวพิมพมาตรฐานที่คนปกติเห็นไดชัดในระยะไกล 200 ฟุต 

สวนคนที่มีลานสายตาแคบกวา 20 องศา (คนปกติลานสายตาประมาณ 180 องศา) หมายถึง คนที่

มองเห็นไดในบริเวณแคบไมเกิน 20 องศา เมื่อวัดดวยเครื่องตรวจวัดลานสายตา เพริมิเตอร (Perimeter) 

เปนคนที่มองเห็นในบริเวณแคบจํากัดเพียงมุมใดมุมหน่ึง หรือมีจุดที่มองไมเห็นอยูตรงสวนใดสวนหน่ึงของ

ลานสายตา เชน ถาจุดบอดอยูตรงกลางลานสายตาก็มองไมเห็นตรงลานสายตาแตอาจเห็นในทิศใดทิศ

หน่ึงซึ่งบางคนน้ันมุมที่มองเห็นจะมองไมเห็นไดอยา ง ชัดเจนถึงแมวาจะเห็นในมุมแคบ  

(พิมพพรรณ วรชุตินธร 2542 : 55-56) 

 คนพิการทางสายตาสามารถรับรูและเรียนรูดวยวิธีตางจากคนสายตาปกติ  การจัดการศึกษา
ใหแกคนพิการทางสายตาเกิดการรับรูได  จะตองอาศัยประสาทสวนที่เหลืออยู  คือ การไดยินหรือการ
สัมผัสทางการฟง การสัมผัสทางกาย การดมกลิ่น และการชิมรส ในจํานวนประสาทที่เหลืออยูน้ี  ประสาท
ที่คนพิการทางสายตาใชมากที่สุดคือ การสัมผัสทางการฟง (Tactile) และการเคลื่อนไหวของอวัยวะ  
(Kinesthetic) หรือการใชการสัมผัสหลายๆ  ดานพรอมกัน จะชวยใหเพ่ิมพูนความรูและทักษะได  วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ผูเช่ียวชาญทางดานการสอนตางใหความเห็นตรงกันวาเปนลักษณะการสอนที่เอ้ือ 
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ตอการเรียนรูของผูเรียนที่สําคัญประการหน่ึง  คือ การสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณตรงมากที่สุด  โดย
ใหผูเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง ( เปยทิพย พัวพัน 2549 : 1) 
 เด็กพิการทางสายตามีความตองการทางการเรียนรูที่พิเศษและละเอียดออนมากกวาเด็กปกติ

ทั่วไป ตองมีการสอนโดยการเพ่ิมสิ่งเราทีละนอย เพ่ือขยายประสบการณใหเด็กพิการทางสายตาไดพัฒนา

ความคิดและจินตนาการตางๆ เน่ืองจากหากเด็กไมมีประสบการณก็จะจินตนาการถึงสิ่งตางๆไดยาก การ

เขาถึงสื่อการเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะตางๆก็จะเปนไปดวยความยากลําบาก  

(พิมพพรรณ วรชุตินธร 2542 : 60) ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาความรูและ

ศักยภาพสําหรับเด็กพิการทางสายตาโดยเฉพาะ เพ่ือใหเด็กพิการทางสายตาเหลาน้ันสามารถอยูรวมกับ

คนปกติในสังคมไดอยางไมเปนภาระ แตเน่ืองจากโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาทางดานการเรียนรูเพ่ือเด็ก

พิการทางสายตามีอยูนอยกวาความตองการ จึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรูของเด็กพิการทางสายตา อีก

ทั้งสื่อการเรียนรูตามทองตลาดทั่วไปก็ไมไดถูกผลิตมาเฉพาะสําหรับเด็กพิการทางสายตา ทําใหเด็กๆไม

สามารถนําไปใชในการเรียนรูได ปญหาเหลาน้ีนับวาเปนปญหาใหญที่ไมควรถูกละเลย เพราะจากจํานวน

สถิติของกลุมผูพิการทางสายตาในประเทศไทย จากสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ป 2550 น้ัน มีปริมาณมากถึง 543,302 คน จากประชากรทั้งหมดในประเทศ  

(สํานักงานสถิติแหงชาติ  2550) จากปริมาณที่สํารวจไดน้ันจะเห็นไดวาจํานวนผูพิการทางสายตาน้ันมี

ปริมาณมากเกินกวาที่จะมองขามการดํารงชีวิตอยูภายใตสังคมเดียวกันกับคนปกติทั่วไป  

 สื่อการเรียนรูเพ่ือเด็กพ ิการทางสายตาน้ันจําเปนตองเนนทักษะทางดานเสียง และทักษะในการ

ฟงเปนอยางมาก อีกทั้งยังตองมีความสนุกสนานควบคูไปกับสาระบันเทิง ตามความเหมาะสมกับชวงวัย 

เพราะเด็กแมจะพิการทางสายตาแตก็ยังคงมีความเปนเด็กเหมือนเด็กปกติทั่วไป ยังคงมีความอยากรู 

อยากเลน และยังไมสามารถจดจอกับอะไรไดนาน และเน่ืองจากพัฒนาการทางอารมณ  ของเด็กพิการทาง

สายตาน้ันจะมีลักษณะขาดความมั่นใจตนเอง ขี้อาย คอนขางใจนอย หงุดหงิด และฉุนเฉียว มีความวิตก

กังวลในการดํารงชีวิต บางครั้งจะมีอาการคับของใจมากเพราะความมองไมเห็น จึงเปนผลทําใหเกิดความ

แปรปรวนทางดานอารมณ ดังน้ันผูที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็กเหลาน้ีควรใหความรักและการดูแลเอาใจใสให

มากกวาปกติ เด็กพิการทางสายตาจะขาดการเลียนแบบที่ดี จากการเห็น การพัฒนาการดานบุคลิกและ

อารมณจะทําไดไมดีเทาที่ควร (โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กปวยโรงพยาบาลชลบุรี 2556 ) และ

สิ่งหน่ึงที่จะชวยใหเด็กพิการทางสายตาสามารถจดจอกับการเรียนรูไดมากขึ้นน่ันก็คือเสียงเพลงที่จะชวย

ฝกสมาธิใหเด็กสามารถเรียนรู ควบคูไปกับความสนุกสนานและเพ่ิมพูนทักษะในการฟงเสียง ซึ่งมีความ

จําเปนอยางย่ิงตอการดํารงชีวิตอยูในอนาคต  

 จากเหตุผลและปญหาทั้งหมดดังกลาวขางตน จึงทําใหผูศึกษาตระหนักถึงขอจํากัดทางการเรียนรู

ของเด็กพิการทางสายตา ไมวาจะเปนทางดานการมองเห็น ดานอารมณ และดานประสบการณ  ที่ควรจะ
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ไดรับการใสใจดูแล เพ่ือใหเด็กพิการทางสายตาเติบโตมาอยางมีความสุข สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม

ไดอยางไมรูสึกแปลกแยก มีโอกาสในการเพ่ิมพูนทักษะความสามารถตามที่พึงจะไดรับ ดวยเหตุน้ีผูศึกษา

จึงมีความมุงมั่นอยางยิ่งที่จะทําสื่อเพ่ือการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา เหตุที่ตองเปนการ

เรียนรองเพลงก็เพราะเด็กพิการทางสายตาจะสามารถพัฒนาทักษะการฟง การเปลงเสียงและการรอง

เพลงไดอยางถูกตอง การรองเพลงยังชวยฝกสมาธิ ลดภาวะอารมณรุนแรงและอาการซึมเศรา เสริมสราง

ความจํา กระตุนการทํางานของสมองและกลามเน้ือรางกาย พัฒนากระบวนการสื่อสารและสื่อความหมาย

กับผูอ่ืน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธ อีกทั้งยังสามารถใชเปนความสามารถพิเศษหรือนําไปประกอบอาชีพใน

อนาคตได พรอมทั้งในการเรียนรองเพลงน้ันเด็กพิการทางสายตาจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

อยางเหมาะสมกับชวงวัย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการผลิตสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา 

2. เพ่ือสรางสรรคสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา 

3. เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนใหมีเน้ือหาเหมาะสมและตรงความตองการสําหรับเด็กพิการทาง 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

1. ขอบเขตทางดานเน้ือหา 

สื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาในรูปแบบแผนซีดีที่มีความยาว 40 นาที 

โดยเน้ือหาจะประกอบไปดวยการฝกวอรมเสียง การฝกรองบันไดเสียง (Scale) การฝกโสต

ทักษะ (Ear training) การเรียนรูพ้ืนฐานในการรองเพลง และการฝกรองเพลงในทาย

บทเรียน 

2. ขอบเขตของกลุมเปาหมาย 

เด็กพิการทางสายตาที่มีอายุต้ังแต 7 – 12 ป ในโรงเรียนสอนคนตาบอดเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะนําไปเปดในช่ัวโมงนันทนาการ  

ขั้นตอนการศึกษา 

 1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ บทสัมภาษณ และเอกสารตางๆ รวมไปถึงสํารวจขอมูลงานวิจัยที่ 
 เกี่ยวของ 

2. ศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิตสื่อการสอน  
2.1 ศึกษารูปแบบการนําเสนอของสื่อการเรียนการสอนของกลุมเปาหมาย เพ่ือนํามา

ปรับใชใหเหมาะสม 
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2.2 ศึกษาพฤติกรรม ความสนใจ สิ่งเรา และขอบเขตการเรียนรูของกลุมเปาหมาย 
2.3 ศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือนําไปประกอบการผลิตสื่อ  สําหรับ

กลุมเปาหมาย 

3. ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production)  
3.1 เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย  เพ่ือนําผลที่ไดมาใชในการคิดรูปแบบและวิธีการสอน

รองเพลง 
3.2 คิดรูปแบบ เน้ือหาและวิธีการสอนรองเพลง นําเสนอเปนโครงราง 
3.3 จัดทําเน้ือหาการสอนของสื่อที่จะผลิต 
3.4 คัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวของกับการผลิตสื่อ 

4. ขั้นตอนการผลิตสื่อ (Production)  
4.1 บันทึกเสียงสําหรับสื่อการเรียนรูในสตูดิโอ 

5. ขั้นตอนการดําเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post-Production)  
5.1 แกไข ปรับปรุงเสียงเพ่ือนําไปทดลองใช 

6. ทดลองใชสื่อการเรียนรูกับกลุมเปาหมาย เพ่ือประเมินผลสําหรับการนําไปปรับปรุงและพัฒนา
 ตอไป 
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แผนการดําเนินงาน 
ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1-1 แสดงขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินงาน ( เดือน ) 

เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
สัปดาหที ่ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ศึกษาและ
เสนอหัวขอ
จุลนิพนธ 

                                

ศึกษาและ
รวบรวม
ขอมูลที่
เกี่ยวของ 

                                

สัมภาษณ
เชิงลึกและ
รวบรวม
ขอมูลเพ่ือ
ผลิตช้ินงาน 

                                

Pre-

Production 
                                

Production                                 

Post-

Production 
                                

สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

                                

จัดทํา
เอกสาร 

                                

 
ขอจํากัดในการศึกษา  

1. ขอจํากัดในดานการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย  
2. ขอจํากัดดานงบประมาณและอุปกรณในการผลิต  
3. ขอจํากัดของหนวยงานที่ตองไปติดตอเพ่ือศึกษา สอบถามขอมูล  
4. ขอจํากัดของขอมูลที่เกี่ยวของกับเน้ือหาที่จะนํามาใชประโยชนในการผลิตสื่อ 
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5. ขอจํากัดดานระยะเวลาในการผลิตสื่อการเรียนรองเพลงและการแกไขงานใหสมบรูณ  

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถทราบถึงรูปแบบและวิธีการผลิตสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา  

2. สามารถสรางสรรคสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับคนพิการทางสายตาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สื่อการเรียนรูตอบสนองตรงความตองการของเด็กพิการทางสายตา และเกิดผลสัมฤทธ์ิอยาง

สูงสุด 

นิยามศัพท  

1. คนพิการทางสายตา  หมายถึง บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขา

ไปมีสวนรวมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพรองทางการมองเห็น  อาจจะต้ังแตกําเนิดหรือจาก

โรคภัย รวมไปถึงจากอุบัติเหตุ 

2. อักษรเบรลล หมายถึง อักษรสําหรับคนตาบอด ประดิษฐโดย  หลุยส เบรลล (Louis Braille) ครู

ตาบอดชาวฝรั่งเศส มีลักษณะเปนจุดนูนเล็กๆ ใน 1 ชอง ประกอบดวยจุด 6 ตําแหนง ซึ่งนํามา

จัดสลับกันไปมาเปนรหัสแทนอักษรตาดีหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  โนต

ดนตรี ฯลฯ การเขียนใชเครื่องมือเฉพาะเรียก  สเลต (Slate) และดินสอ (Stylus) การพิมพใช

เครื่องพิมพเรียก เบรลเลอร (Brailler) ใชกระดาษหนาขนาดกระดาษวาดรูป 

3. สื่อการเรียนรูในจุลนิพนธน้ี หมายถึง สื่อทางดานเสียงในรูปแบบแผนซีดีที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเพ่ิม

ทักษะและความรูในการรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาโดยเฉพาะ 

4. Snellen chart หมายถึง  แผนปายสเนลเลน  ซึ่งประกอบดวยตัวเลขขนาดตางๆ ตัวอักษรอี  

(E chart ) และรูปภาพ ซึ่งใชวัดสายตาในระยะใกล 

5. ลานสายตา หมายถึง บริเวณหรือพ้ืนที่ทั้งหมดที่ตาสามารถมองเห็นได โดยปกติลานสายตาของ

ตาขางหน่ึง สามารถมองเห็นไดกวาง 60 องศาดานจมูก, 100 องศาดานหางตา, 60 องศาดานบน

, 75 องศาดานลาง และลานสายตาของตา 2 ขางเมื่อมองพรอมกันจะมีการทับซอนของลาน

สายตาของตาทั้งสองขาง ทําใหเกิดการมองเห็นภาพเปนสามมิติ และสามารถมองเห็นไดกวาง

ประมาณ 120 องศาในแนวนอน 
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บทท่ี  2  

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การศึกษาและการสรางสรรคสื่อเพ่ือการเรียนรองเพลง สําหรับเด็กพิการทางสายตา ผูศึกษา

ไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยดังตอไปน้ี 

- จิตวิทยาและลักษณะพฤติกรรมของเด็กพิการทางสายตา 

- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กพิการทางสายตา 
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดนตรี 

- แนวคิดและทฤษฎีการเรียนการสอนดนตรีสําหรับเด็กประถมศึกษา 

จิตวิทยาและลักษณะพฤติกรรมของเด็กพิการทางสายตา 

 พัฒนาการทางดานภาษา มีความเช่ือวาเด็กที่มีความบกพรองทางสายตามีความสามารถใน

การเขาใจและการใชภาษาไมแตกตางไปจากเด็กตาปกติ มีการศึกษามากมายที่แสดงใหเห็นวาในการทํา

ขอทดสอบระดับสติปญญาโดยการพูด เด็กที่มีความบกพรองทางสายตาทําไดไมแตกตางจากเด็กปกติ 

การศึกษายังแสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบของทั้งสองกลุม คือ กลุมเด็กที่มีความบกพรองทางสายตา

และเด็กปกติ ไมมีความแตกตางในทุกๆหัวขอที่เกี่ยวกับดานภาษา ทั้งน้ีเพราะวาการเรียนทางดานภาษา

ใชการฟงมากกวาใชการรับรูทางสายตา จึงไมนาแปลกใจที่พบวาคนที่มีความบกพรองทางสายตาไมได

บกพรองในการใชภาษา เด็กตาบอดยังสามารถรับฟงภาษาไดและยังอาจมีแรงจูงใจใหมีการใชภาษา

มากกวาเด็กปกติ ทั้งน้ีเพราะวาภาษาเปนหนทางที่เด็กตาบอดจะใชในการสื่อความหมายกับผูอ่ืน  

(Mc Ginnis, 1981 : 210 – 214 Matsuda, 1984 : 1-5 อางถึงใน พิมพพรรณ วรชุตินธร 2542 : 61)  

 ลักษณะการพูดของคนตาบอด 

1. ระดับเสียงการพูดของคนตาบอดจะราบเรียบ ไมคอยสูงตํ่ามากนัก 

2. คนตาบอดไมเปลี่ยนระดับเสียงหนัก-เบา 

3. คนตาบอดมักพูดเสียงดัง เพราะเขาไมรูวาผูฟงอยูหางจากเขาแคไหน 

4. คนตาบอดจะพูดชาๆ 

5. ไมคอยใชทาทางประกอบการพูด 

6. คนตาบอดมักจะไมขยับเขย้ือนริมฝปากมากนักในการออกเสียง 
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ความสามารถทางสติปญญาของเด็กพิการทางสายตา 

 จากการศึกษาดานสติปญญาของคนที่มีความบกพรองทางสายตา โดย ซามูเอล พี เฮซ  

 (Samuel P. Hayes อางถึงใน พิมพพรรณ วรชุตินธร 2542 : 62) พบวา 

1. ความบกพรองทางสายตาไมใชสาเหตุของระดับสติปญญาตํ่า 

2. ระดับสติปญญาของคนที่มีความบกพรองทางสายตาเฉลี่ยใกลเคียงกับคนปกติ 

3. คนตาบอดต้ังแตกําเนิดและที่ตาบอดในวัยทารก มักมีระดับสติปญญาตํ่ากวาคนที่

สูญเสียสายตาตอนโตแลว 

4. เด็กที่มีความบกพรองทางสายตาเน่ืองจากเน้ืองอกในตา (Retinoblastoma) เน้ือ

งอกน้ีอาจจะเกิดมีต้ังแตเกิดหรืออาจพบเมื่อเด็กอายุ 6 ป จะมีระดับสติปญญาสูง 

(Cruickshank, 1968 : 265 – 270 อางถึงใน พิมพพรรณ วรชุตินธร 2542 : 62) 

5. เด็กตาบอดเน่ืองจากพัฒนาการทางดานสายตาไมสมบูรณ สมองบางสวนไมพัฒนา

ต้ังแตกําเนิด (Congenital Anophthalmos) จะเปนเด็กปญญาออน การเรียนรู

ทางดานความคิดรวบยอดของเด็กที่มีความบกพรองทางสายตาจะตางจากเด็กตา

ปกติ เน่ืองจากเด็กที่มีความบกพรองทางสายตาเรียนรูสิ่งแวดลอมโดยผานการฟง 

การสัมผัส แตะตอง ในขณะที่เด็กที่มีสายตาปกติเรียนรูสิ่งแวดลอมจากการมองเห็น

เปนหลักในการเรียนรู โดยการฟงและการสัมผัส แตะตอง รวมทั้งการใชประสาท

สัมผัสอ่ืนเชน สัมผัสทางผิวหนัง กลิ่น ไมสามารถทําใหไดขอมูลรายละเอียดตางๆ 

ของสิ่งของหรือสิ่งแวดลอมน้ันๆไดทําใหการเรียนรูมโนทัศนบางอยางไมไดเพราะการ

เรียนรูมโนทัศนบางอยางตองใชความสามารถทุกดาน ทั้งการเห็น การสัมผัส แตะ

ตอง ดมกลิ่น สัมผัสบรรยากาศรอบตัวตางๆ เหลาน้ีเชนการพูดถึงดวงอาทิตย เด็กตา

บอดจะนึกภาพไมออกเพราะไมเห็น  จะรูก็เพียงสามารถสัมผัสความรอนของ

แสงแดด สัมผัสแสงสะทอนของแสงแดด เปนตน หมายความวาเด็กตาบอดไมมี

จินตนาการเกี่ยวกับภาพและการเคลื่อนไหว แตสามารถพัฒนามโนทัศนเกี่ยวกับ

รูปราง ระยะทางความแตกตางของพ้ืนผิวไดจากการฟงคําบรรยาย การสัมผัสแตะ

ตอง และการใชประสาทสัมผัสอ่ืนๆ (พิมพพรรณ วรชุตินธร 2542 : 62) 

การเคลื่อนไหวของเด็กพิการทางสายตา 

 ความสามารถในการเคลื่อนไหวมีความสําคัญอยางย่ิงในการปรับตัวของคนที่มีความบกพรอง

ทางสายตาสามารถเคลื่อนไหวไป – มา จากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงไดแสดงใหเห็นวาเขาประสบความสําเร็จ
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ในการปรับตัว เน่ืองจากความสูญเสียสายตาทําใหเปนอุปสรรคในการเคลื่อนไหว การเรียนรูเกี่ยวกับระยะ

ทิศทางและตําแหนงของสิ่งตางๆในสภาพแวดลอมจําเปนมากตอคนตาบอด  

 จากการศึกษาของ วาเรนและโคคอน (Waren and Kocon,1974 : 191-218 อางถึงใน พิมพ

พรรณ วรชุตินธร 2542 : 62) พบวาคนที่มีสายตาเลือนรางและคนที่สูญเสียสายตาภายหลังมีความคับของ

ใจมากในการสูญเสียการเห็นและการขาดแรงกระตุนในการฝกทักษะการเคลื่อนไหว 

ความสัมฤทธิ์ผลการศึกษา  

 พบวาผลสัมฤทธ์ิในวิชาตางๆไมแตกตางไปจากเด็กสายตาปกติ  ยกเวนในสาขาวิชา

คณิตศาสตรที่มีผลสัมฤทธ์ิคอนขางตํ่ากวาเด็กปกติ  และเด็กตาบอดโดยทั่วไปมักจะเรียนชากวาเด็กปกติ

ประมาณ 2 ป คือเด็กในช้ันเรียนเดียวกัน  เด็กตาบอดมักจะมีอายุมากกวาเด็กปกติประมาณ  2 ป ทั้งน้ี

เน่ืองจากเด็กตาบอดมักเขาเรียนในโรงเรียนชากวาเด็กสายตาปกติทั่วไป  หรือมักขาดโรงเรียนบอยอัน

เน่ืองมาจากตองไปรับการรักษาเกี่ยวกับสายตาน้ันเอง (รจนาฎ ฐิติประวัติ 2536 : 19-20) 

 คนตาบอดยอมตองมีการปรับตัวในการดํารงชีวิต  จากที่ตองสูญเสียประสาทสัมผัสทางการ

มองเห็นไปหน่ึงอยาง แตก็ใชวาจะหมดหนทางในการดําเนินชีวิต เพราะเขาก็ยังคงมีประสาทสัมผัสอ่ืนๆอยู 

หากแตไดรับการฝกฝนมาอยางชํานาญก็สามารถอยูรวมสังคมใหกับบุคคลปกติได  โดยการใชประสาท

สัมผัสตางๆม ีดังน้ี 

 

1. ตา ที่ยังมีอยูมีคนตาบอดจํานวนไมนอยที่สายตาเลือนรางและพอจะมองเห็นไดบาง  

2. หู การฟงเสียงของคนตาบอดจะถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากกวาคนธรรมดาทั่วไป  

คนตาบอดสามารถรูทิศทางได รูระยะทางและรูถึงสภาพที่ต้ังของบริเวณน้ันๆได 

3. จมูกคนตาบอดจะมีประสาทการรับรูกลิ่นที่ดีไดเมื่อไดรับการฝกฝน กลิ่นจะชวยใหเขาจํา

และรูจัก สิ่งตางๆในชีวิตประจําวัน 

4. การสัมผัสทางกาย โดยสามารถใชไดทุกสวน  เชน มืออานหนังสือเบรลล การปนปาย 

การกลิ้งตัวบนพรม เปนตน 

5. ความคิดรวบยอดคือการใชความทรงจําหรือจินตนาการถึงของที่กําลังสัมผัสอยูคน ตา

บอดแตละคนอาจจะรับรูไดไมเหมือนกัน (รจนาฎ ฐิติประวัติ 2536 : 19-20) 

 

ลักษณะความคิดและการแสดงออกของเด็กตาบอด 

1. อารมณและอาการที่เกิดจากปมดอยบอด (สวาง โรจนรัตนเกียรติ 2524 : 23) 
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1.1 หวาดกลัวผูที่อยูเหนือกวา รูสึกวาตนเองดอยกวาผูอ่ืนในหลายดาน 

1.2 เปนคนใจนอย  

1.3 กลัวคําติเตียนและขอวิจารณ  

 ไมวาจะเปนคนปกติหรือคนพิการ  มักจะรูสึกวาตัวเองมีปมดอยอยู  ถึงแมคนอ่ืนจะมองไมเห็น

แตเราก็มักจะติเตียนตัวเองและเก็บเอาที่ตัวเองเรียกวาปมดอยของตัวเองมากดดันตัวเอง  เชนเดียวกับเด็ก

ตาบอด ที่เขามักจะคิดวาความพิการของเขาคือปมดอย  คือสิ่งที่ผิด สิ่งที่ไมเหมือนคนอ่ืน ทําใหเขารูสึกถึง

ความแตกแยกในตัวเขาที่คนทั่วไปไมมี ทําใหเกิดความกดดัน เปนทุกข เกิดความเศราสงผลถึงสภาพจิตใจ  

เก็บกด หรือบางทีก็แสดงออกมาในดานของนิสัยหรือการกระทําบางอยางที่จะสรางขึ้นมาเพ่ือเปนกําแพง

ใหปองกันตัวเอง ไมใหรูสึกวาตัวเองออนแอ ไมใหรูสึกวาตัวเองดอยคา (รจนาฎ ฐิติประวัติ 2536 : 19-20) 

 จากทฤษฎีในขางตน ผูจัดทําไดทราบวาการศึกษาระหวางคนปกติและคนพิการทางสายตาไม

ตางกันเพราะมีการเรียนรูไดเหมือนกัน ระดับสติปญญาในการศึกษาก็ไมแตกตางจากคนปกติ ยกเวนแตใน

วิชาคณิตศาสตร การสื่อสารก็สามารถทําไดคลายกัน ประสาทสัมผัสตางๆนอกเหนือจากการมองเห็นยังคง

ใชการไดดี สิ่งที่แตกตางกันคือสมาธิ พฤติกรรม การรับรู  การแสดงออก ความรูสึก การถายทอดทาง

อารมณจะพบถึงระดับอารมณที่ไมคงที่ของเด็กพิการทางสายตา  ดวยขอมูลเหลาน้ีผูจัดทําจะนําไปปรับใช

ในการจัดทําสื่อ การเรียนรูใหเ หมาะสําหรับเด็กพิการทางสายตา  ไมวาจะเปนการใชการออกเสียง เปลง

เสียง การปรบมือตามจังหวะ การกระตุนใหเกิดความอยากที่จะเรียนรู ฝกใหเด็กพิการทางสายตาใช

จินตนาการระหวางการใชสื่อและฝกความกลาแสดงออก ซึ่งในสวนน้ีถือวาเปนจุดหน่ึงที่สํา คัญในการ

นํามาพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรูเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและตอบสนองตอกลุมเปาหมาย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาของเด็กพิการทางสายตา 

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการทางสายตา 

 แมวาการสูญเสียสายตาจะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู แตก็ควรใหการศึกษากับคนที่มีความ

บกพรองทางสายตาวิธีเดียวกับคนที่มีสายตาปกติ ครูอาจจะปรับวิธีการสอนบางแตก็สามารถใชหลักการ

ทางการศึกษาทั่วไปไดเชนเดียวกัน ความแตกตางขอเดียวคือการมองเห็น จึงจะตองจัดการศึกษาโดยใช

ประสาทความรูสึกอ่ืนเทาน้ัน เพ่ือทดแทนการสูญเสียสายตามี 4 วิธีคือ 

1. การอานและเขียนอักษรเบรลล 

 อักษรเบลล คือระบบการเขียนหนังสือสําหรับคนตาบอด  ซึ่งเปนการรวมกลุมของจุดนูน

เล็กๆใน 1  ชองประกอบดวยจุด 6      ตําแหนงซึ่งนํามาจัดสลับไปมาเปนรหัสแทนอักษรตาดีหรือ

   ส
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สัญลักษณทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร โนตดนตรี ฯลฯ ลงบนกระดาษ โดยการอานดวยปลายน้ิวมือ  

วิธีการเขียนใชเครื่องมือเฉพาะเรียก (Slate) คือแผนพลาสติกหรืออลูมิเนียม มีจุดบอกระยะเปนชองๆใช

เพ่ือทําอักษรเบรลล และดินสอ (Stylus) ในสวนของการพิมพใชเครื่องพิมพเรียก เบรลเลอร (Brailler) 

2. การฝกใชสายตาที่เหลืออยู 

 ทําไดดวยการอานหนังสือที่มีขนาดตัวอักษรใหญต้ังแต 18 พอยท ขึ้นไป หรือใชอุปกรณ

ชวยขยายไดแก แวนตา เลนสขยายแบบมือถือ เปนตน 

3. การฝกทักษะการฟง 

 เด็กที่มีความบกพรองทางสายตาควรไดรับการฝกฝนในการฟง ในปจจุบันการฝกทักษะ

การฟงมีความสําคัญตอเด็กพิการทางสายตามากขึ้น เมื่อไดมีการผลิตอุปกรณการบันทึกเสียงเพ่ิมขึ้นและ

สามารถหยิบยืมไดโดยงาย ในประเทศไทยจะมีหองสมุดคอลฟ ลดเพ่ือคนพิการทางสายตา ที่จะใหบริการ

ทางดานเทปบันทึกเสียง ประเภทนิทาน นิยาย และบทเรียนวิชาการตางๆ ไวใหบริการกับคนพิการทาง

สายตาใหยืมไปฟงไดที่บานอีกดวย 

4. การฝกเทคนิคการปฐมนิเทศและการเคลื่อนไหว 

 การเคลื่อนไหวโดยใชความรูสึกระบุตําแหนงที่ตนอยูใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

สําคัญๆรอบตัว ซึ่งประกอบไปดวยการฝก การปฐมนิเทศ การนําทางคนสายตาปกติ ทักษะการใชไมเทา 

การปองกันตนเอง ทักษะการเคลื่อนไหวภายนอกอาคารผานที่พักอาศัย เปนตน  (พิมพพรรณ วรชุตินธร  

2542 : 67-70) 

 หลักการสอนเด็กพิการทางสายตาทั่วไป 

1. การสอนรายบุคคล  เน่ืองจากเด็กที่มีความบกพรองจะแตกตางกันในเรื่องของความ

ตองการพิเศษ  เชน ลักษณะการมองเห็น อารมณ พฤติกรรมตางๆ  ซึ่งเปนผลมาจาก

ความบกพรองพิการทางสายตา ระดับสติปญญาพ้ืนฐานความรูเดิม จึงมีความตองการ

ไดรับการสอนเปนรายบุคคลมาก ในหองจึงไมควรมีนักเรียนเกิน 10 คนในระดับ

ประถมศึกษา 

2. สอนดวยรูปธรรม โดยที่เด็กจําเปนตองไดรับความรูโดยการฟงและการสัมผัสทางกาย

เทาน้ัน เพ่ือใหเด็กไดรับความรูเกี่ยวกับโลกอยางถูกตอง ตรงกับความจริงมากที่สุดจึง

ตองใชของจริงและสถานการจริง เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูดวยการฟง การสัมผัส ลูบ คลํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ขนาดรูปราง ลักษณะของพ้ืนผิว เสียง อุณหภูมิ ของสิ่งของน้ัน หรือสถานการณน้ัน เปน

ตน 

3. สอนโดยสรุป โดยการเช่ือมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหม โดยครูอธิบายให

เด็กเห็นภาพโดยรวมของสิ่งแวดลอมหน่ึงโดยนําไปเช่ือมโยงกับสิ่งแวดลอมที่เด็กเคยรูจัก

มาแลว 

4. สอนโดยเพิ่มสิ่งเราทีละนอย ถาทิ้งเด็กไวตามบุญตามกรรม เด็กจะมีชีวิตอยูอยางจํากัด 

ดังน้ัน เพ่ือใหการดํารงชีวิตของเด็กกวางขวางขึ้น และเพ่ือแนะนําเด็กไปสูสิ่งแวดลอมที่

กวางขึ้นจําเปนตองวางแผนเพ่ิมสิ่งเรา เพ่ือพัฒนาประสบการณของเด็ก โดยผานการ

สอนทักษะการปฐมนิเทศและการเคลื่อนไหว 

5. การฝกใหทํางานดวยตัวเอง การเรียนรูสิ่งแวดลอมของเด็กมีความบกพรองทางสายตา 

จําเปนตองจูงใจใหกระทําดวยตนเอง การที่เด็กสูญเสียสายตาทําใหเด็กไมสนใจหยิบจับ

ของเพราะไมมีอะไรจูงใจทําใหการเรียนรูของเด็กชา จึงควรจัดโอกาสและกระตุนใหเด็ก

ไดทําอะไรตางๆดวยตนเองเสมอ เพ่ือเปนการฝกอบรมและแนะแนวใหเกิดความกลา

และกระตือรือรนจนเปนนิสัย (พิมพพรรณ วรชุตินธร 2542 : 70-71) 

  หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการทางสายตา  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 10 วรรคที่ 3 ไดกําหนดวา 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ  ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการ  โดยหลักสูตรที่จะกระตุน

พัฒนาการของเด็กต้ังแตระยะแรก ไดแก  

1. ดานการพัฒนาทักษะกลามเน้ือ พัฒนากลามเน้ือมัดใหญ เชน กลามเน้ือแขน ขา และลําตัว

ในการน่ัง คลาน ยืน เดิน เปนตน ทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  เชน กลามเน้ือน้ิวมือ กลามเน้ือมือ ใชใน

การหยิบจับสิ่งของ กลามเน้ือบริเวณริมฝปาก ลิ้นชวยในการดูด และ ด่ืม กลืน พูด ลิ้มรส  

2. ดานการพัฒนาทักษะทางภาษา  ทักษะการใชภาษาในการสื่อสารกับผูอ่ืนเด็กที่มี  ความ

บกพรองทางการเห็น จะหัดพูดเองไดชากวาเด็กปกติ เด็กตองใชความคิดรวบยอด ใหสัมพันธกับสิ่งที่ไดยิน 

ที่สัมผัสจับตอง พอแมผูปกครองตองชวยใหเด็กมีประสบการณและเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัว  พูดใหเด็กฟง

อยางละเอียด พรอมสัมผัส เด็กจะจําไดและจําภาษาไดอยางถูกตอง  

3. ดานการเรียนรู เด็กสามารถรับรูสิ่งตางๆไดโดยใชประสาทรับรู  เชน การฟง การสัมผัส ดม

กลิ่น และลิ้มรส ครูผูปกครองตองสงเสริมใหเด็กไดเกิดการเรียนรูใหมากที่สุดเพ่ือเด็กจะไดใชประสาทรับรู

ที่เหลืออยูไดมีประสิทธิภาพ  
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4. การชวยตัวเอง ฝกทักษะการทํากิจวัตรประจําวัน  ใหเด็กทําตามขั้นตอนไดถูกตอง  ไมเปน

ภาระกับผูใกลชิด ทักษะที่จําเปนตองฝกฝนไดแก  การรับประทานอาหาร การอาบนํ้า ลางหนา แปรงฟน 

การถอดเสื้อผา รองเทา การขับถายและควรทําความสะอาดที่ถูกตอง  

5. ทางดานสังคม การอยูรวมกัน การเลนดวยกัน การแบงปน ครูผูปกครองตองฝกให เด็กมี

วินัยในเรื่องตางๆ รูจักใชคําขอโทษ เมื่อทําผิด รูจักไหว กลาวคําทักทาย รูจักกลาวคําขอบคุณเมื่อรับของ

จากผูอ่ืน เปนตน  

6. การฝกทักษะการเคลื่อนไหว  และคุนเคยตอสภาพแวดลอม  สามารถเริ่มตนได ต้ังแตวัย

ทารก พอแมชวยใหเด็กมีพัฒนาการตามขั้นตอน  เริ่มต้ังแตในบาน นอกบาน การใชไมเทาขาว เปนตน  

(สุดคนึง สุนทรวรคุณ 2542 : 112-115) 

 จากทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กพิการทางสายตา ในขางตน ผูจัดทําไดแนวทางในการนํา

ขอมูลเหลาน้ีไปวางแผนเพ่ือที่การจัดทําสื่อการเรียนรูที่เหมาะสําหรับเด็กพิการทางสายตา  ไดทราบวาควร

จะเลือกทําการสอนที่ใชการกระตุน เนนใหปฏิบัติจริงเพ่ือใหเกิดการตอบสนองตอสื่อการเรียนรูและเกิด

การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการใชทักษะทางดานภาษาและการใชกลามเน้ือหลายๆสวนในการ

เรียนรู เนนทักษะการฟงใหมากเน่ืองจากเปนทักษะที่ผูพิการทางสายตาจําเปนตองใชอยางย่ิง ทั้งหมดน้ี

เปนสวนที่สําคัญในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับดนตรี 

1. แนวคิดเก่ียวกับดนตรีและเสียงเพลง 

 ดนตรีเปนสิ่งหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของเราทุกคน โดยเฉพาะกับเด็กแลวน้ัน

นับวาเปนสิ่งที่ผูกพันกันอยางลึกซึ้ง เพราะดนตรีเปนสื่อที่ตอบสนองตอธรรมชาติของเด็กโดยตรงและสราง

ความสุขใหกับเด็ก อีกทั้งชวยสงเสริมพัฒนาการในดานรางกาย  อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของ

เด็กไดเปนอยางดี 

2. ความหมายของดนตรี 

 ดนตรี คือเสียงที่ประกอบกันเปนทํานองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทําใหรูสึกเพลิดเพลิน 

หรือเกิดอารมณรัก โศกหรือรื่นเริง  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525) ดนตรีมาจากภาษา

สันสกฤตวา “ตันตริ” แปลวา สาย หรือ เครื่องสาย  ในภาษากรีก หมายถึง ศิลปะประเภทหน่ึง ไมเฉพาะ

แตการเลนเครื่องดนตรี การรองเพลง หรือลีลาศเทาน้ัน แตยังหมายรวมไปถึงอักษรศาสตรทุกประเภท 
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โดยเฉพาะ บทกวี นาฏกรรม วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร สุกรี เจริญสุข  กลาวถึงความหมายของดนตรี

วา ดนตรีเปนงานศิลปะที่มนุษยสรางขึ้น โดยอาศัยเสียงเปนสื่อถายทอดความรูสึกของศิลปน เสียงดนตรี

เปนเสียงที่มีความงาม นํามาเรียบเรียงอยางมีศิลปะ กลายเปนบทเพลงความแตกตางระหวางเสียงดนตรี

กับเสียงอ่ืน ๆ คือ เสียงดนตรีเปนเสียงที่ประดิษฐขึ้น โดยอาศัยความงดงามของเสียง ศิลปนผูสรางเสียงได

สอดใสอารมณลงไปในเสียง เพ่ือใหเสียงมีความรูสึกทางศิลปะ  สวนเสียงอ่ืนๆที่ไมใชเสียงดนตรี เปนเพียง

เสียงที่ขาดคุณสมบัติทางศิลปะ กลาวคือ ขาดความรูสึกทางศิลปะในเสียง ขาดวิญญาณศิลปนในเสียง

อารมณ ความรูสึก สิ่งที่มากระทบตัณหา หรือความอยาก สิ่งเหลาน้ีจะถูกบันทึกลงไปในดนตรี เปน

คุณสมบัติที่สําคัญของศิลปะ อารมณในดนตรีก็เหมือนกับอารมณชีวิต ศิลปนถายทอดลงไปในผลงาน

ดนตรีที่มีอารมณก็จะสื่อไปกระทบความรูสึกตอผูชม หรือผูฟงได ศิลปนเกงผลงานดี ยอมมีโอกาส

ถายทอดอารมณไปสูผูฟงไดดี  ดนตรีเปนศิลปะที่ถูกนําไปแปรความหมายตางๆ มากมาย การคนหา

ความหมายในเสียงดนตรี นักภาษาศาสตรไดพยายามนําเสียงดนตรีมาตีความ ใหนิยายที่ไดยินทั่วไป

วา “ดนตรีเปนภาษาสากล” บางครั้งก็จะไดยินวา “ดนตรีเปนภาษาของอารมณ” (ความหมายของดนตรี 

Music Management Sciences 2556) 

3. คุณคาของดนตรี  

 ดนตรีเปนผลงานสรางสรรคของมนุษยที่สื่อถึงอารมณ ความรูสึกนึกคิด ที่มีตอสิ่งแวดลอม 

ธรรมชาติ วิถีชีวิต ซึ่งคุณคาของดนตรีมีหลายประการดังน้ี (ณรุทธ สุทธจิตต 2536 : 20) 

 พัฒนาความคิดสรางสรรค  ดนตรี เปนเรื่องของเสียงที่ไพเราะสรางสรรค อยางพิถีพิถันดวย

มนุษย การฟงดนตรี สามารถสรางเสริมจินตนาการของเด็กไดอยางดี และการเรียนรูดนตรี สามารถใช

กระบวนการสรางสรรค โดยการสรางทํานอง จังหวะงายๆ จนถึงการประพันธเพลงขั้นสูง สิ่งเหลาน้ีมี

กฎเกณฑ และตองใชพลังสรางสรรคเปนอยางมาก                                          

 พัฒนาดานอารมณ ความรูสึก ดนตรี เปนโสตศิลปที่ปลุกเราใหมนุษย เกิดอารมณตางๆ ตาม

อิทธิพลของเสียงที่ไดยิน การเกิดอารมณความรูสึกเหลาน้ี ทําใหมนุษยเรียนรู และตอบสนองตออารมณ 

ความรูสึกของตนเองไดเปนอยางดี เปนผลใหเกิดพัฒนาการทางอารมณ ความรูสึกได 

 พัฒนาดานภาษา  เพลงรอง ประกอบดวยภาษาหลากหลาย ที่ไดรับการประพันธไวอยาง

ไพเราะ การเรียนรูเพลง ดวยการขับรอง เปนการชวยพัฒนาการทางภาษาอยางไดผล 
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 พัฒนาดานรางกาย การสนองตอบตอดนตรี ดวยการเคลื่อนไหวลักษณะตางๆ เปนกิจกรรมที่

จําเปนอยางย่ิงสําหรับเด็ก ซึ่งมีผลโดยตรง ตอพัฒนาการดานรางกาย 

 พัฒนาดานปญญา  ดนตรี เปนเรื่องของวิชาการที่ลึกซึ้งมาก มีการศึกษาจนถึงระดับปริญญา

เอก การเรียนดนตรีอยางถูกแบบแผน จึงเปนการพัฒนาดานปญญาอยางลึกซึ้ง เชนเดียวกับวิชาการดาน

อ่ืนๆ 

 พัฒนาดานความเปนเอกบุคคล  การแสดงออกทางดนตรี หรือการสนองตอบตอดนตรี เปน

เรื่องที่เกี่ยวของโดยตรง กับความคิดการกระทําของแตละบุคคล การเรียนดนตรี จึงเปนการพัฒนา ความ

เปนเอกบุคคล อยางถึงแกน นอกจากน้ี การเลนดนตรีเปนวง สามารถชวยพัฒนาความเปนองคกร ที่มี

เอกลักษณดวย 

 พัฒนาดานสุนทรีย  ดนตรีเปนเรื่องของสุนทรียของเสียง การเรียนรู และมีประสบการณทาง

ดนตรีที่ดี ประทับใจ ทําใหผูศึกษา เกิดพัฒนาการทางสุนทรียไดเปนอยางดี ทําใหชีวิตของเด็กสมบูรณขึ้น 

เมื่อเปนผูใหญตอไป ในวันขางหนา 

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนการสอนดนตรีสําหรับเด็กประถมศึกษา 

 การเรียนการสอนดนตรีใหไดผลสมความมุงหมายน้ันควรต้ังอยูบนพ้ืนฐานแนวคิดทางทฤษฎี

ดนตรีของนักการศึกษาดนตรีที่มีความรูและประสบการณ   เน่ืองจากจะทําใหผูเรียนมี ความรูความเขาใจ

และทักษะทางดานดนตรีในเวลาอันสั้นโดยไมผิดเพ้ียนซึ่งนักการศึกษาดนตรีที่มีช่ือเสียง   มีความรูทาง

ทฤษฎี   มีประสบการณเปนที่ยอมรับไดรับความนิยมอยางแพรหลายและมีการนําไปใชในประเทศ

ตางๆ โดยมีหลายแนวคิดดังตอไปน้ี ( ณรุทธ  สุทธจิตต 2536 : 32 )  

 1. แนวคิดของ Emile Jaques – Dalcroze  

  แนวคิดน้ีเช่ือวาการพัฒนาการฟง ควบคูไปกับการตอบสนองโดยการเคลื่อนไหวรางกาย  ชวย

ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการดานดนตรีไดถือเปนจุดเริ่มตนของยูริธึมมิกส (Eurhythmics)  เปนการสอนให

ผูเรียนรูจักการเคลื่อนไหวทางจังหวะที่ดีใหเขากับจังหวะดนตรี 

 2.  แนวคิดของ Carl Orff 
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 แนวคิดน้ีเนนที่กระบวนการจากสิ่งที่งายที่สุดกอนและใหผูเรียนไดปฏิบัติใหเกิดการเรียนรูดวย

ตนเอง  ใชการเคลื่อนไหวทางกาย ภาพในการเรียนรูและแสดงออกถึงจังหวะตก   อัตราจังหวะ  ความเร็ว

จังหวะ  เปนการไดรับประสบการณตรง ทําใหเขาใจองคประกอบของดนตรีอยางลึกซึ้ง  

 3. แนวคิดของ  Zoltan Kodaly 

 เนนการรองเปนหลัก   ซึ่งรวมไปถึงการอานโนตดวย   โดยใช วิธีการตาง ๆ ในการฝกฝนการ

รองและการอานเชน   โทนิคซอล  -ฟา   สัญญาณมือ  สัญลักษณของ จังหวะ   เพลงที่ใชสอนในระยะแรก

ควรเปนเพลงพ้ืนบาน เพราะผูเรียนจะรูจักดีที่สุด   ภายหลังจึงนํา เพลงช้ันสูงที่มีคุณคามาใชในการเรียน

การสอน 

 จะเห็นไดวาแตละแนวคิดมีวิธีการสอนและจุดเดนแตกตางกันออกไป   อยางไรก็ตามทั้ง 3 

แนวคิดน้ีมีเปาหมายพ้ืนฐานเชนเดียวกันคือ   การใหประสบการณทางดนตรีแกผูเรียนแกผูเรียนโดย

คํานึงถึงการพัฒนาแนวคิดและทักษะทางดนตรีแกผูเรียนโดยคํานึงถึงการพัฒนาแนวคิดและทักษะทาง

ดนตรีอยางเปนระบบสําหรับแนวคิดของ Kodaly ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆจากนานาประเทศไมวา

จะเปน สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  ออสเตรเลีย  แอฟริกาใต  ญี่ปุน ฮองกง  ในประเทศอเมริกาได

มีการจัดต้ังองคกร OAKE (The Organization of  American Kodaly Educations) มีการจัดการ

ประชุมทา งวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับดนตรีตามแนวคิดของ Kodaly ที่เรียกวา IKS   

(International Kodaly Society) ซึ่งมีสมาชิกมาจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลกและยังดําเนินการจัดประชุม

มากทุกปจนถึงปจจุบัน 

ทักษะทางดานดนตรีสําหรับเด็ก 

  สําหรับทักษะทางดนตรี   เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการใหประสบการณทางดนตรีแกเด็ก ดังน้ันใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีจึงควรใหประสบการณดานตางๆ เปนการใหเด็กเกิดทักษะดนตรี

หลายๆดาน ทักษะดนตรีดังกลาวประกอบดวย   การฟง   การรองเพลง   การอาน   เขียนโนต   การ

เคลื่อนไหวรางกาย  การเลนเครื่องดนตรี  และการคิดสรางสรรค 

 การฟง  เปนทักษะที่จําเปนมากสําหรับการเรียนการสอนดนตรี  เน่ืองจากดนตรีเปนเรื่องของ

เสียง ระบบโสตประสาทตองรับรู   ดังน้ันการฟงจึงเปนทักษะพ้ืนฐานที่สําคัญในการ เรียนการสอนดนตรี

ทุกระดับ 
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 การรองเพลง  เปนทักษะดนตรีที่ตองไดรับการฝกฝนเชนเดียวกัน   การรองเพลงเปนทักษะที่

ผูเรียนจะตองแสดงออกซึ่งตางกับการฟงเปนทักษะที่ผูเรียนตองรับเขาไป  ดังน้ันการรองเพลงทําใหผูเรียน

ไดแสดงออก   ซึ่งสามารถสรางความสนุกสนานและความสนใจใหกับผูเรียน ไดเปนอยางดีการเรียนการ

สอนในระดับประถมศึกษาจึงควรมีกิจกรรมการรองเพลงเปนแกนสําคัญ ซึ่งอาจจะจัดใหมีการรอง

เด่ียว   รองหมู   หรือรองประสานเสียง   ทักษะทางดนตรีที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาการรองเพลงคือ 

การอานเขียนโนต 

 การอานเขียนโนต  การเขียนควรเปนทักษะที่ตองไดรับการฝกฝนหลังจากการอาน สําหรับใน

สวนของการอานโนตน้ันเปนทักษะการอานสัญลักษณทางดนตรีจัดไดวาเปนทักษะสําคัญพ้ืนฐานประการ

หน่ึงในการศึกษาดนตรี   เน่ืองจากดนตรีเปนเรื่องของเสียงจึงตองมีการแปลเสียงเปนสัญลักษณเพ่ือใชใน

การถายทอดเสียงตางๆ ฉะน้ันสิ่งที่จะชวยใหเกิดความเขาใจดนตรีหรือสิ่งที่จะเปนสื่อในการแสดงออกทาง

ดนตรีจึงมักตองผานขั้นตอนการแปลหรือการใชสัญลักษณดนตรีเสมอ   ทักษะที่ควรจัดกิจกรรมใหกับ

ผูเรียนอีกทักษะหน่ึงโดยเฉพาะผูเรียนในระดับประถมศึกษาคือ  การเคลื่อนไหวรางกาย 

  การเคลื่อนไหวรางกาย  ถือเปนการเปลี่ยนอิริยาบถจากที่น่ังฟง   รองเพลง  อาน  -เขียนโนต

มาเปนการเคลื่อนไหวรางกาย  ทําใหผูเรียนไดรับความสนุกสนานย่ิงขึ้นและยังชวยพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐาน

ทางดนตรีไดเปนอยางดี   นอกจากน้ีถาหากทางสถานศึกษาสามารถจัดหาเครื่องดนตรีซึ่งราคาไมแพงนัก

ได  เชน  ขลุยหรืออังกะลุง  ก็จะเปนการดีสําหรับผูเรียนดนตรีที่จะไดมีโอกาสแสดงออกทางดนตรี   ไดฝก

ทักษะการเลนดนตรี   อันจะทําใหเกิดสุนทรียรสในเพลงของชาติตน   เพราะการไดสัมผัสกับเครื่องดนตรี

ดวยตนเองนับไดวาเปนโอกาสที่จะไดรูจักดนตรีโดยแทจริงหลังจากที่ผูเรียนไดประสบการณในดานตางๆ

แลวไมวาจะเปนทักษะการฟง   การรองเพลง   การอานเขียนโนต   การเคลื่อนไหวและการเลนเครื่อง

ดนตรี  นักเรียนก็สามารถที่จะประมวลทักษะตางๆ  จนทักษะการคิดสรางสรรคขึ้นไดเปนการสงเสริมให

เกิดผลงานใหมๆตลอดจนแนวความคิดหรือกิจกรรมที่แปลกและนาสนใจขึ้น 

 เมื่อผูสอนไดเห็นความสําคัญของเน้ือหาตลอดจนทักษะที่จะจัดใหแกผูเรียนแลว ขอสําคัญอีก

ประการหน่ึงซึ่งผูสอนจะตองคํานึงถึงคือ   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นาสนใจ และมีจุดมุงหมาย

ครบถวนตามเน้ือหาและทักษะที่ต้ังเปาประสงคไว   การจัดกิจกรรมดนตรีในระดับ ประถมศึกษาควรเนน

ทักษะดนตรี   โดยใหผูเรียนปฏิบัติทักษะตางๆครบทุกทักษะ  โดยใหผูเรียนปฏิบัติทักษะตางๆครบทุก

ทักษะ โดยเนนทักษะใดทักษะหน่ึงโดยเฉพาะ   เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูทักษะน้ันๆไดอยางเต็มที่    

(ณรุทธ สุทธจิตต 2534 : 46-47) การเรียนการสอนดนตรีไมควรใหผูเรียนในระดับประถมศึกษาตองน่ังฟง
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คําอธิบายเน้ือหาดนตรีอยูเปนเวลานาน   เน่ืองจากนักเรียนในวัยน้ียังมีสมาธิในระยะสั้น   หากผูเรียนในวัย

น้ีไดรับความสนุกสนานในกิจกรรมน้ันๆก็จะทําใหเกิดการเรียนรูเน้ือหาและทักษะดนตรีขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 

 จากทฤษฎีในขางตนผูจัดทําจะนําขอมูลที่ไดมาเรียนรูเพ่ือที่จะนําไปปรับใชในการเพ่ิม

รายละเอียดของประโยชนที่เด็กพิการทางสายตาจะไดรับจากสื่อการเรียนรองเพลง  สอดแทรกเน้ือหาการ

เสริมสรางการพัฒนาการดานตางๆ  ไดทราบวาทักษะทางดานดนตรีการฟง  การรองเพลง เปนสิ่งสําคัญ

สําหรับเด็ก เน้ือหาของสื่อการเรียนการสอนก็ตองมีการเพ่ิมความนาสนใจเพ่ือดึงดูดความสนใจและทําให

เด็กมีสมาธิจดจอกับการเรียนไดมากขึ้น ทั้งหมดน้ีผูจัดทําจะนํามาใชเปนแนวทาง เพ่ือการจัดทําสื่อการ

เรียนรูที่คงประโยชนสูงสุดในการรับฟงของเด็กพิการทางสายตา 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  

 การศึกษาและการสรางสรรค “สื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา ” เปน

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆเพ่ือนําไปสูการผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กพิการทางสายตา ใน

ระดับประถมศึกษา ชวงอายุ 7-12 ป โดยมุงเนนการศึกษาในเรื่องเน้ือหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอ

สื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาอยางเหมาะสม  ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลและ

คําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ ผูที่มีความรูทางดานดนตรีและ บุคลากรที่ พิการทางสายตา  เพ่ือนํามา

ประกอบการทําจุลนิพนธและใชเปนแนวทางการผลิตสื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายมากที่สุด  

รวมถึงการวางแผนในการสรางสรรคสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา  ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี 

รูปแบบการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาและการสรางสรรคสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาในครั้งน้ี  ผู

ศึกษาไดอาศัยการเก็บขอมูลพ้ืนฐานจากแหลงตางๆ เชน หนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจัยที่เกี่ยวของรวม

ไปถึงการสัมภาษณ นํามาวิเคราะหและประยุกตเปนขอมูลในดานการผลิตโดยไดใชการสัมภาษณ มา

เปนเครื่องมือหลักในการศึกษา  หลังจากน้ันจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางใน

การผลิตสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.  ประชากร (Population) แบงเปน 2 กลุม คือ ประชากรที่มีความรูทางดานดนตรีและ
ใกลชิดกับกลุมเปาหมายและประชากรที่มี ความเกี่ยวของกับการผลิตสื่อสําหรับกลุมเปาหมาย  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
  1.1 ประชากรที่มีความ รูทางดานดนตรีและ ใกลชิดกับกลุมเปาหมาย  หมายถึง 
คุณครูที่สอนเด็กพิการทางสายตา คุณครูสอนดนตรีเด็กพิการทางสายตา คุณครูสอนดนตรีเด็กปกติ 
  1.2 ประชากรที่มีเกี่ยวของกับการผลิตสื่อสําหรับกลุมเปาหมาย  หมายถึง ผูผลิตสื่อ
สําหรับคนพิการทางสายตา ผูจัดทําหนังสือเสียง  
 2. กลุมตัวอยาง (Sampling) หมายถึง สวนหน่ึงหรือจํานวนกลุมยอยของประชากรที่ผู
ศึกษาสนใจ ในการศึกษาและผลิตสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาครั้งน้ี ซึ่งแบง  
ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ  กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลของสื่อที่ผลิตขึ้น

ดังตอไปน้ี  
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  2.1 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ  (Pre-Test) หมายถึง คุณครูที่สอนเด็กพิการทางสายตา  

คุณครูสอนดนตรีเด็กพิการทางสายตา คุณครูสอนดนตรีเด็กปกติ ผูผลิตสื่อสําหรับคนพิการทางสายตา 

ผูจัดทําหนังสือเสียง ในการสัมภาษณเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําสื่อ การคัดเลือกเน้ือหาที่ตอบสนอง

ความตองการสําหรับเด็กพิการทางสายตา 

 2.2 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลสื่อ (Post-Test) หมายถึง กลุมเด็กพิการทางสายตาที่

กําลังศึกษาอยู ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ชวงอายุ 7-12 ป โดยนําเสนอสื่อการเรียนรองเพลง

เพ่ือประเมินผลงานและความพึงพอใจ กลุมคุณครูสอนดนตรีและคุณครูสอนวิชาทั่วไป เด็กพิการทาง

สายตา ในระดับช้ันประถมศึกษา ในดานการประเมินความเหมาะสมและประโยชนที่ไดรับ เพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุงแกไขช้ินงานใหดียิ่งขึ้น  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเพ่ือการผลิต “สื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็ กพิการทางสายตา” ผูศึกษา

ไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย  โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม

ขอมูลกอนการผลิตรายการและ เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ 

1. เครื่องที่ใชในการรวบรวมขอมูลกอนการผลิตสื่อ  

 1.1 การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ  (Interview) คุณครูสอนดนตรีและคุณครูสอนวิชา

ทั่วไปเด็กพิการทางสายตา คุณครูสอนดนตรีเด็กปกติ ผูผลิตสื่อสําหรับคนพิการทางสายตา โดยมีแนว

คําถามดังน้ี  

  1.1.1 คําถามสําหรับคุณครูสอนดนตรีเด็กปกติ 

 - เน้ือหาในการเรียนดนตรีพ้ืนฐานที่เด็กควรเรียนรู 

 - เทคนิคการสอนดนตรีสําหรับเด็ก 

 - ปญหาและอุปสรรคในการสอนดนตรีขั้นพ้ืนฐานสําหรับเด็ก 

  1.1.2 คําถามสําหรับคุณครูผูสอนเด็กพิการทางสายตา 

 - การจัดการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตาเปนอยางไร 

 - เทคนิคพิเศษในการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตา  

 - การสื่อสารในการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการทางสายตา  

 - ปญหาและอุปสรรคในการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตา 

  1.1.3 คําถามสําหรับคุณครูผูสอนวิชาทั่วไปเด็กพิการทางสายตา 

 - สื่อการเรียนการสอนเด็กพิการทางสายตาควรเปนอยางไร 

 - รูปแบบการสอนอยางไรจึงจะเหมาะสมสําหรับเด็กพิการทางสายตา 

  1.1.4 คําถามสําหรับผูผลิตสื่อสําหรับผูพิการทางสายตา 
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 - เน้ือหาของสื่อสําหรับเด็กพิการทางสายตาในปจจุบัน 

 - ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการผลิตสื่อสําหรับเด็กพิการ 

 ทางสายตา  

  

2. เครื่องที่ใชในการรวบรวมขอมูลหลังการผลิตรายการ  

 2.1 การสัมภาษณ (Interview) กับคุณครูผูสอนดนตรีเด็กพิการทางสายตาในระดับช้ัน

ประถมศึกษาจํานวน  3 ทาน เพ่ือประเมินสื่อการเรียนที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้นถึงประโยชนที่ไดรับและ

ความพึงพอใจกับช้ินงาน เพ่ือนําไปประกอบการวิเคราะหสําหรับการพัฒนา ปรับปรุงแกไข บทสรุป

และการอภิปรายผลที่สมบูรณตอไป โดยมีแนวคําถามดังน้ี 

  2.1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของสื่อ 

  2.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของสื่อ 

  2.1.3 ความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับสื่อ 

  2.1.4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสื่อ 

 2.2 การสังเกตความพึงพอใจและการมีสวนรวมในระหวางการ ใชสื่อการเรียนรองเพลง

ของเด็กพิการทางสายตาในระดับช้ันประถมศึกษาจํานวน 3 หอง เพ่ือประเมินถึงผลสัมฤทธ์ิของเด็ก

พิการทางสายตาเพ่ือนําไปวิเคราะหและปรับปรุงแกไขเพ่ือการผลิตช้ินงานที่สมบูรณ 

 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  

 ในการศึกษาและการผลิตสื่อ การเรียนรู ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน  

2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผล

สื่อ ซึ่งมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

  

 ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษา  คนควา และเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือและ

เอกสารทางดานวิชาการ  บทความตางๆทางอินเทอรเน็ต  รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตสื่อ

การเรียนรูสําหรับเด็กพิการทางสายตา รูปแบบและเน้ือหาและเทคนิคตางๆ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทาง

ในการผลิตสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา 

 ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะและความ

คิดเห็นจากคุณครูผูสอนดนตรีเด็กพิการทางสายตา ผูเช่ียวชาญทางดานดนตรีและการรองเพลง ผูผลิต

สื่อสําหรับคนพิการทางสายตา เกี่ยวกับการผลิตสื่อ ความตองการ ลักษณะนิสัยพ้ืนฐานในการเปดรับ
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สื่อ การกําหนดเน้ือหาและบทเรียน เทคนิคการสื่อสารและดึงดูดความสนใจ  ตลอดจนปญหาและ

อุปสรรคที่พบ เพ่ือนําไปใชประกอบการผลิตช้ินงานตอไป 

 ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิตสื่อ การเรียนรู โดยการนําขอมูลที่ไดจาก

การศึกษามาวิเคราะห และนําไปปรับใช วางแผนเคาโครงรู ปแบบช้ินงาน คัดเลือกเน้ือหาตลอดจน

กําหนดตารางการดําเนินงานในขั้นการผลิตสื่อทั้งหมด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

  

 ขั้นตอนที่ 1 นําขอมูลจากการศึกษา การสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยที่

เกี่ยวของ จากน้ันนํามาวิเคราะหและทําความเขาใจ ลักษณะเน้ือหาและวิธีการนําเสนอ ถึงขอดีและ

ขอบกพรองเพ่ือเปนแนวทางในการปรับใชกับการผลิตสื่อการเรียนรู 

 ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกมารวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นจาก

คุณครูผูสอนเด็กพิการทางสายตา  ผูเช่ียวชาญทางดานดนตรีและการรองเพลงและผูผลิตสื่อสําหรับผู

พิการทางสายตา มาศึกษากลวิธีในการคัดเลือกเน้ือหาและ เทคนิควิธีการนําเสนอ  รวมไปถึงขอมูล

ตางๆที่เปนประโยชน ซึ่งการวิเคราะหในประเด็นตางๆจะอาศัยหลักสูตรการเรียน รองเพลงเพ่ือใชเปน

แนวทางในการผลิตสื่อการเรียนรูที่ดีตอไป 

 

การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน 

 

 ในการศึกษาและการผลิตสื่อ การเรียนรู ในครั้งน้ี  ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและ

ช้ินงานที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลและการผลิต  โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ การนําเสนอขอมูลใน

ขั้นตอนกอนการผลิต การนําเสนอขอมูลในขั้นเตรียมการผลิต  การนําเสนอขอมูลในขั้นที่เสร็จสมบูรณ  

และการนําเสนอผลการประเมินรายการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1. การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิต  

ขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตน้ัน  เก็บรวบรวมขึ้นเพ่ือนามาใชเปนแนวทางในการผลิตสื่อ การเรียนรู 

ดังน้ี  

  1.1 นําเสนอการศึกษารูปแบบ เน้ือหา และเทคนิควิธีการนําเสนอที่มีเน้ือหา

เกี่ยวของ กับสื่อการเรียนรูที่จะผลิต จากน้ันจะนําความรูที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือ การศึกษาเปนแนวทาง

ในการผลิต 

  1.2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ เชิงลึกของกลุมตัวอยางที่

เปนคุณครูผูสอนเด็กพิการทางสายตา  ผูเช่ียวชาญทางดานดนตรีและการรองเพลง  ตามประเด็นที่

กําหนดไว เพ่ือใหทราบถึงขอคิดเห็น การคัดเลือกเน้ือหาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ เทคนิค
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วิธีการนําเสนอ รวมไปถึงปญหาและอุปสรรคในการผลิตสื่อ  เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการผลิตสื่อ การ

เรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาตอไป 

 2. การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ  

ขั้นตอนเตรียมการผลิตสื่อในรูปแบบรายการ เก็บรวบรวมขอมูลตางๆเพ่ือการวางแผนการผลิตดังน้ี  

  2.1 นําเสนอโครงรางรายการ (Proposal) ของสื่อ ซึ่งจะประกอบไปดวย  

  รายละเอียดตางๆของสื่อ เชน ช่ือ ประเภทของสื่อ รูปแบบการนําเสนอ เปนตน  

  2.2 นําเสนอเน้ือหา จํานวน 4 ตอน ความยาว 30 นาที  

  2.3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตสื่อ เพ่ือใหทราบถึงระยะเวลาและ 

  เปาหมายการดําเนินงาน ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูล ไปจนถึงการประเมินผลสื่อ 

 3. การนําเสนอสื่อที่เสร็จสมบูรณนําเสนอสื่อ การเรียนรองเพลงสํา หรับเด็กพิการทาง

สายตาที่เสร็จสมบูรณความยาว 30 นาที จํานวนทั้งสิ้น 4 ตอน  

 4. การนําเสนอผลการประเมินรายการ  

นําเสนอผลการประเมินสื่อตอกลุมตัวอยาง  เพ่ือทราบถึงความรูสึกที่ได เรียน ความพึงพอใจและ

ประโยชนที่ไดรับจากการรับฟ งในดานของเน้ือหา  วิธีการนําเสนอ  รวมไปถึงขอเสนอแนะที่มีตอสื่อ  

จากน้ันจะนําขอเสนอแนะดังกลาวมาสรุป เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขสื่อตอไป 
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บทท่ี 4 

 
ประมวลผลวิจัย 

 
 
 การศึกษาและการผลิต  “สื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา ” โดยใช
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมตัวอยางในบทที่ 3 จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและคิดรูปแบบ  
เน้ือหา วิธีการนําเสนอ เพ่ือนํามาใชในการทดลองผลิต สื่อการเรียนรองเพลง ใหตอบสนองกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายมากที่สุด 
 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

 การวิเคราะหขอมูลจากวิทยานิพนธ ผลงานและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 จากการที่ผูศึกษาไดศึกษาวิทยานิพนธ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กพิการทางสายตา  พบวา

พัฒนาการทางดานการเรียนรู ความคิด และอารมณของเด็กพิการทางสายตามีความหลากหลายและ

คอนขางแตกตาง  และการที่เด็กพิการทางสายตา ไดรับการศึกษา ที่เหมาะสมก็จะชวยใหพวกเขามี

พัฒนาการทางดานตางๆไปในทางที่ดีขึ้นและจากผลการวิจัยพบวาการจัดสื่อการเรียนการสอนสําหรับ

เด็กพิการทางสายตาน้ันยังมีไมมากและยังไมตอบสนองความตองการของเด็กพิการทางสายตา

เทาที่ควร สิ่งที่จะเสริมสรางทักษะทางดานการออกเสียง การฟง ฝกสมาธิและเสริมสรางความจําได

เปนอยางดีน่ันก็คือ เสียงเพลงและดนตรี 

 การวิเคราะหผลงานที่เก่ียวของ (Reference) 

 เน่ืองจากปจจุบันไมมีรายการสอนรองเพลงและรายการสําหรับเด็กพิการทางสายตา

โดยเฉพาะ ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหรายการสําหรับเด็กปกติและรายการที่สามารถนํามาใชเปน 

Reference ได ดังน้ี 

 1. รายการสโมสรมิกกี้เมาส 

 รายการสโมสรมิกกี้เมาสเปนสื่อที่ใหความรูกับเด็กๆในรูปแบบการตูน ออกอากาศทาง

ชอง Disney Junior และมีการทําเปนสื่อในรูปแบบ  DVD มีตัวการตูนมิกกี้เมาสและผองเพ่ือนเปนตัว

ดําเนินเรื่องในแตละตอน ซึ่งเน้ือหาจะแตกตางกันไปโดยจะเนนใหเด็กๆที่ชมไดมีสวนรวมกับการตูนไม

วาจะเปนการใหรองเพลงตาม การใหเลือกคําตอบเวลาที่มิกกี้เมาสถาม รูปแบบของรายการจะเปนเชิง 
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ใหความรู ฝกหัดใหใชทักษะตางๆแกปญหาที่เกิดขึ้นในรายการ ซึ่งรายการจะมีเรื่องราวที่สนุกและ

นาสนใจพรอมกับภาพการตูนที่นารัก  

 2. สื่อการสอน Fun English With Pororo 

 สื่อการสอนน้ีเปนการสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆโดยใชตัวการตูนแอนิเมช่ันที่เปนที่รูจัก

อยางเพนกวินโพโรโระและเพ่ือนๆมาเปนตัวดําเนินเรื่อง เน้ือหาจะเนนการสอนภาษาอังกฤษที่ใชใน

ชีวิตประจําวันแบบพ้ืนฐานงายๆ โดยระหวางสอนจะมีเพลงเกี่ยวกับคําศัพทที่ทําใหเด็กๆสามารถรอง

และจดจําบทเรียนได โดยในแตละตอนก็จะสอนไมเหมือนกัน รูปแบบสื่อจะเปนเชิงใหความรูและฝก

ทักษะโดยใชเพลงในการชวยจํา 

 3. รายการสอนศิลป 

 รายการสอนศิลปเปนรายการสอนศิลปะที่มี คุณโจ ภาณุพล เอกเพชร เปนผูดําเนิน

รายการ ออกอากาศทางชอง Thai PBS ออกอากาศทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 16.50 - 17.00 น. โดย

จะเนนสอนเด็กๆทํางานศิลปะแบบงายๆมีต้ังแตการออกแบบไปจนถึงการลงมือประดิษฐงานฝมือ 

หรือการสอนวาดภาพโดยใชเทคนิคตางๆ โดยในทุกขั้นตอนจะมีผูดําเนินรายการเปนคนสอน ซึ่งในแต

ละขั้นตอนจะคอยเปนคอยไป ไมเนนกราฟฟกในรายการ รูปแบบรายการเนนการสอนศิลปะเพ่ือให

เด็กเรียนรูและฝกทําตามเพ่ิมทักษะ 

 4. รายการ Music Time BBC 

 เปนรายการสอนดนตรีทางโทรทัศนของชอง BBC ในตางประเทศ โดยจะเนนสอนต้ังแต

พ้ืนฐานของทฤษฎีดนตรี มีการสอนเลนเครื่องดนตรีและสอนรองเพลงดวยเพลงที่เรียนรูไดงาย 

กลุมเปาหมายจะเปนเด็กชวงประถมศึกษา ในรายการจะมีการโชวการเลนดนตรีดวยเครื่องดนตรีที่

แตกตางกันไปในแตละเทปพรอมกับการรองเพลง รูปแบบรายการจะเปนเหมือนการยกหองเรียน

ดนตรีมาไวในรายการทีวีเนนการสอนดนตรีที่เด็กจะสามารถฝกไปไดพรอมๆกับการชมรายการ 

 5. รายการ Blind Date 

 เปนรายการ reality กึ่งสารคดี เคยออกอากาศทางชอง Thai PBS แตปจจุบันไดเลิกผลิต

แลว โดยเน้ือหารายการจะนําเสนอ โลกของคนพิการทางสายตาหรือแขกรับเชิญ ผานมุมมองของคน

ตาดี โดยมีนักแสดงคนดังนัดพบกับแขกรับเชิญในแตละตอนพรอมกับพูดคุยวิธีการดําเนินชีวิตของ

แขกรับเชิญ ใหเห็นมุมมองและความคิดของคนพิการทางสายตา อีกทั้งยังแบงปนประสบการณจริงซึ่ง

กันและกัน สรางความเขาใจ การเรียนรูใหเกิดการยอมรับผูพิการทางสายตา ในทุกๆดาน เพ่ือนําไปสู

การอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข   
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 ผูศึกษาไดศึกษา Reference รายการและสื่อสําหรับเด็ก พบวารูปแบบรายการสวนใหญ

จะมีการใชเสียงที่ดูสดใส มีการสื่อสารกับเด็กแบบใหเด็กทําตามไปพรอมๆกับรายการ แตรายการ ยัง

ถูกผลิตขึ้นเพ่ือเด็กปกติ ซึ่งเด็กที่มีความพิการทางสายตาจะไมสามารถเขาถึงสื่อไดเทาที่ควรและใน

สวนของการรองเพลงก็ยังไมพบการทํารายการหรือสื่อที่ตอบสนองความตองการของเด็กพิการทาง

สายตาและจากการวิเคราะหก็ไดนําเทคนิคที่ไดศึกษาจาก Reference ในดานรูปแบบการสื่อสารที่ให

เด็กทําตามไปพรอมๆกันกับสื่อการเรียน การใชนํ้าเสียงและสรางเรื่องราวที่ชวนติดตาม นํามาปรับใช

กับการจัดทําสื่อสําหรับเด็กพิการทางสายตา 

การวิเคราะหจากการสัมภาษณ  

 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณกับบุคคลที่มีความรูทางดานดนตรี ผูผลิตสื่อสําหรับคนพิการ

ทางสายตา ตลอดจนผูที่มีความเกี่ยวของกับผูพิการทางสายทางสายตา เพ่ือนําขอมูลและขอคิดเห็น

ตางๆมาใชในการผลิตสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยได

ทําการสัมภาษณทั้งสิ้นจํานวน 4 ทาน ดังน้ี 

1. คุณ ยงสิทธ์ิ ยงคกมล  ครูสอนดนตรีผูพิการทางสายตา 

2. คุณ ลิตา สามิภักด์ิ  ครูสอนรองเพลงสถาบันเด็กปกติ 

3. คุณ สวาง ศรีสม  ผูจัดการและผูดูแลโครงการเครือขายศิลปะดนตรีคนพิการ 

4. คุณ ปทมา มากผล  ผูจัดการหองอานหนังสือเสียงชมรมจัดทําหนังสือเสียงเพ่ือผู

 พิการทางสื่อสิ่งพิมพ 

วิเคราะหบทสัมภาษณของคุณครูสอนดนตรีผูพิการทางสายตา จํานวน 1 ทาน 

 คุณ ยงสิทธ์ิ ยงคกมล  คุณครูสอนดนตรีผูพิการทางสายตา  จบการศึกษา เกียรตินิยม 
อันดับ 1 คณะดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  มีประสบการณการเปนนักศึกษาที่เรียนรวมกับผูที่มี
สายตาปกติและภายหลังจบการศึกษาไดเปนอาจารยสอนดนตรีทั้งเด็กปกติและเด็กพิการทางสายตา 
 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อ เพ่ือการ
เรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา ทั้งน้ีเพ่ือไดขอมูลดานความคิดเห็น วิธีการคัดเลือกรูปแบบ 
เทคนิคการสื่อสาร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆในการสอนเด็กพิการทางสายตา โดยนําขอมูลที่
ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห  เพ่ือนํามาปรับใชในการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรองเพลงที่เหมาะสม
สําหรับเด็กพิการทางสายตา  ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณ คุณครูสอนดนตรีผูพิการทาง
สายตาดังน้ี  
 - การจัดการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตา  

 - เทคนิคพิเศษในการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตา 
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 - การสื่อสารในการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการทางสายตา  

 - ปญหาและอุปสรรคในการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตา  

 
การจัดการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตา 
 การจัดการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตา มีความจําเปนอยางมากที่จะตองให
ความรูกับเด็กในดานดนตรีเพราะดนตรีชวยใหเด็กเกิดการฟง เกิดการรับรู ในสมองเกิดการทํางานเมื่อ
ทํากิจกรรมดนตรีก็เกิดการรวมมือของประสาทสวนตางๆ ดนตรีชวยใหเด็ก มีสมาธิซึ่งเปนสิ่งที่มี
ประโยชนอยางยิ่งตอเด็กพิการทางสายตา และดวยเหตุผลทางดานความผิดปกติทางรางกายจึงอาจจะ
ทําใหเด็กที่พิการทางสายตารูสึกวาตนเองมีปมดอย ดนตรีจึงเปนกิจกรรมที่จะชวยสรางความมั่นใจใน
ตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับเด็กพิการทางสายตา แตเน่ืองจากปจจุบันการจัดการเรียนการ
สอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตายังมีนอย ไมวาจะเปนทางดานสื่อการสอน บุคลากรผูมีความรู
ความสามารถในการสอนเด็กพิการทางสายตา รวมไปถึงการขาดการสนับสนุนจากองคกรที่มีศักยภาพ
ในดานเงินทุน จึงทําใหเด็กพิการทางสายตาขาดโอกาสในการเรียนรูดนตรีอยางเต็มที่ 
  
เทคนิคพิเศษในการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตา 
 เทคนิคที่สําคัญในการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตาคือควรจะใหเด็กไดใช
ประสาททางดานการฟงและการสัมผัสใหมากที่สุด เพ่ือที่ตัวเด็กเองจะเกิดการเรียนรูและเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง รูจักจินตนาการ รูจักใชทักษะการฟง การจดจํา  ซึ่งถือเปนทักษะที่สําคัญที่เหลืออยูและเด็ก
พิการทางสายตาจําเปนตองใชเพ่ือเขาถึงการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ แตดวยความที่จะตองสอน
เด็กและยังเปนเด็กที่มีความพิการทางสายตาดวยแลวน้ันจะตองเพ่ิมการดึงดูดในการเรียนการสอน 
เน่ืองจากเด็กคอนขางจะมีสมาธิสั้น การจดจอในการเรียนจะนอย ดังน้ันการเรียนการสอนจึงอาจจะ
ตองมีความสนุกเพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็ก 
 
การสื่อสารในการสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการทางสายตา 
 การสื่อสารกับเด็กวัยประถมศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูทางดานดนตรีอันที่จริงแลวควร
จะตองเริ่มสอนเด็กใหไดเรียนรูเบรลลโนตควบคูไปกับทักษะทางดานการฟง ฝกใหรูจักเสียงที่แตกตาง
กันของแตละโนตต้ังแตพ้ืนฐาน ใหเด็กไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงควบคูไปดวยและการเรียนรูน้ัน
เพ่ือใหเกิดการจดจํา จะเปนการดีหากใชสื่อในรูปแบบซีดีเพ่ือที่เด็กจะสามารถนําไปเปดฟงซ้ําและฝก
ทําตามไดอีกหลายๆรอบ 
 
ปญหาและอุปสรรคในการสอนดนตรีสําหรับเด็กพิการทางสายตา 
 เน่ืองจากการเรียนรูทางดานดนตรีที่ดีควรจะสอนใหเด็กไดเรียนรูเบรลลโนตดวย แตบุคลากร
ผูที่มีความรูทางดานเบรลลโนตยังมีนอยและอุปกรณในการพิมพเบรลลโนตก็ยังมีไมแพรหลาย การ
เรียนเพ่ืออานเบรลลโนตก็จะตองเรียนตางหากไมเหมือนกับการอานอักษรเบรลลทั่วไป ดังน้ันจึงตอง
สอนใหเด็กเรียนรูโนตจากการฟงใหไดมากที่สุด ฝกใหคุนเคยและจดจํา ปญหาอีกอยางหน่ึงคือสื่อการ
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เรียนการสอนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาโดยตรงก็ยังแทบจะไมมีเลย  หากมีการผลิตสื่อการ
สอนรองเพลงที่เรียนรูไดงายสําหรับเด็กพิการทางสายตาโดยเฉพาะก็จะชวยใหเด็กไดเรียนรูมากย่ิงขึ้น 
 สรุปบทสัมภาษณ จากการสัมภาษณคุณครูสอนดนตรีผูพิการทางสายตาจะพบวาการ
เรียนการสอนดนตรีน้ันจะตองเนนทักษะการฟงและการลงมือปฏิบัติจริง ฝกใหเด็กไดจินตนาการ อีก
ทั้งควรจะตองสอนการเรียนรูเบรลลโนตไปดวยหากเปนไปได นอกจากน้ันสื่อการเรียนการสอนจะตอง
มีความสนุกสนานเพลิดเพลินเพ่ือการดึงดูดความสนใจจากเด็กพิการทางสายตาซึ่งมีสมาธิสั้น จาก
ทั้งหมดน้ีผูศึกษาจะนํามาปรับใชในการผลิตสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
วิเคราะหบทสัมภาษณของคุณครูสอนรองเพลงเด็กปกติ จํานวน 1 ทาน 
 คุณ ลิตา สามิภักด์ิ  คุณครูสอนรองเพลงสถาบันดนตรีเคพีเอน สถาบันดนตรีเมโลด้ีพลัส  
 และโรงเรียนคีรีบูนจีเนียสมิวสิค มีประสบการณในการสอนรองเพลงมากวา 10 ป 
 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อ เพ่ือการ
เรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา จากคุณครูสอนรองเพลงเด็กปกติ  เน่ืองจากในขอมูล
งานวิจัยไดกลาววาการเรียนรูของเด็กพิการทางสายตากับเด็กปกติน้ันมีความใกลเคียงกัน การเรียน
การสอนจึงไมไดแตกตางกันมาก ดังน้ันผูศึกษาจึงไดทําการเลือกที่จะสัมภาษณคุณครูสอนรองเพลง
เด็กปกติ เพ่ือไดขอมูลดานความคิดเห็น วิธีการคัดเลือกเน้ือหา เทคนิคการสื่อสาร ตลอดจนปญหา
และอุปสรรคตางๆในการ สอนรองเพลงเด็ก โดยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห  เพ่ือ
นํามาปรับใชในการผลิตสื่อ เพ่ือการเรียนรองเพลงที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการทางสายตา  ผูศึกษาได
ทําการวิเคราะหบทสัมภาษณคุณครูสอนรองเพลงเด็กปกติ ดังน้ี  
 - เน้ือหาในการเรียนรองเพลงพ้ืนฐานที่เด็กควรรู 

 - เทคนิคการสอนรองเพลงสําหรับเด็ก 

 - ปญหาและอุปสรรคในการสอนรองเพลงสําหรับเด็ก  

  
เนื้อหาในการเรียนรองเพลงพื้นฐานที่เด็กควรรู 
 การเรียนรองเพลงสําหรับเด็กน้ันควรจะเริ่มต้ังแตขั้นพ้ืนฐาน ไมวาจะเปนการฝกสเกล ฝก
การวอรมเสียง รูจักวิธีหายใจที่ถูกตอง รวมไปถึงการฝกการใชโสตประสาทในการฟงเสียงก็เปนเรื่อง
สําคัญ แตการเรียนการสอนรองเพลงเด็กน้ันอาจจะตองใชการฝกไปอยางชาๆ เน่ืองจากเด็กจะตอง
อาศัยเวลาในการฝกและเรียนรูทําความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาตางๆ อีกทั้งการเรียนรองเพลงยังไม
สามารถเรียนรูแตทางดานทฤษฎี ตองมีการปฏิบัติควบคูกันไปดวยจึงจะทําใหเด็กๆประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรองเพลง อีกทั้งหากอยากจะพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในการเรียนรองเพลง
น้ันจะตองอาศัยการฝกฝนเปนประจําอยางตอเน่ืองดวย  
 
เทคนิคการสอนรองเพลงสําหรับเด็ก 
 เทคนิคการสอนรองเพลงสําหรับเด็กที่สําคัญคือความใจเย็นของผูสอน โดยที่ผูสอนจะตอง
เขาใจถึงพ้ืนฐานของเด็กที่มีความซุกซน อยากรูอยากเห็นและมีสมาธิจดจอเกี่ยวกับการเรียนไดไมนาน 
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ดังน้ันผูสอนจึงจะตองพยายามทําใหเด็กรูสึกสนุกที่จะเรียน ใชสื่อหรือเลือกเพลงที่จะสอนแกเด็กให
เปนเพลงที่งายตอการฝกและมีดนตรีที่สนุกสนาน ไมกดดันเด็กมากจนเกินไปในขณะสอนเพราะจะทํา
ใหเด็กเกิดอาการเครียด ตองคอยๆเปนคอยๆไป อาจจะใชวิธีการเลาเรื่องหรือดึงดูดความสนใจจาก
เด็กดวยสิ่งที่เด็กชอบเพ่ือใหเด็กสามารถเรียนรูไดดีมากขึ้น 
 
ปญหาและอุปสรรคในการสอนรองเพลงสําหรับเด็ก 
 ปญหาและอุปสรรคในการสอนรองเพลงสําหรับเด็กน้ันสวนมากจะเปนเรื่องของสมาธิของ
เด็กที่จะจดจอกับการเรียนการสอนน้ันคอนขางมีนอย ถาหากวาในบางครั้งเนนการสอนทฤษฎีมาก
เกินไปเด็กจะเกิดอาการเบ่ือ ดังน้ันคุณครูผูสอนจะตองใชเทคนิคดึงดูดความสนใจจากเด็กใหไดมาก
ที่สุด ตองไมเนนหนักในการสอนไปทางดานใดดานหน่ึง กลาวคือคุณครูผูสอนจะตองเลือกที่จะสอนทั้ง
ทฤษฎีและการฝกใหเด็กไดลงมือปฏิบัติควบคูกันไปอยางพอเหมาะและสิ่งสําคัญที่เปนปญหาอีกอยาง
หน่ึงน่ันคือเมื่อเด็กปฏิบัติไดอยางดี คุณครูควรจะช่ืนชมเพ่ือใหกําลังใจกับเด็กๆดวย เพ่ือใหเด็กๆรูสึก
ภาคภูมิใจและมีกําลังใจที่จะฝกฝนตอไป 
 สรุปบทสัมภาษณ จากการสัมภาษณคุณครูสอนรองเพลงเด็กปกติจะพบวาการเรียนการ
สอนรองเพลงน้ันจะตองคอยเปนคอยไป ในการเรียนรองเพลงจะตองมีความสนุกสนานและควร
จะตองสอนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎี โดยที่ไมกดดันเด็กมากเกินไปในการเรียน ทั้งหมด
น้ีผูศึกษาจะนํามาปรับใชในการผลิตสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาใหมีเน้ือหาที่
สนุกสนาน มีเรื่องราวนาติดตามในสื่อเพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 
 
วิเคราะหบทสัมภาษณผูจัดการโครงการเครือขายศิลปะดนตรีคนพิการ จํานวน 1 ทาน 
 คุณ สวาง ศรีสม ผูจัดการและดูแลโครงการเครือขายศิลปะดนตรีคนพิการ โดย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)   มีประสบการณทางดานดนตรี การแตงเพลงและเปน
ผูมีความใกลชิดกับผูพิการทางสายตา 
 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ ลักษณะการเรียนรู
ทางดานดนตรีของคนพิการทางสายตา จากผูจัดการโครงการเครือขายศิลปะดนตรีคนพิการ  ทั้งน้ีเพ่ือ
ไดขอมูลดานความคิดเห็น วิธีการสอน เทคนิคการสื่อสาร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆในการ
เรียนรูทางดานดนตรีของคนพิการทางสายตา โดยนํา ขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห  เพ่ือ
นํามาปรับใชในการผลิตสื่อ เพ่ือการเรียนรองเพลงที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการทางสายตา  ผูศึกษาได
ทําการวิเคราะหบทสัมภาษณผูจัดการโครงการเครือขายศิลปะดนตรีคนพิการ ดังน้ี  
 - วิธีการเรียนรูดนตรีที่เหมาะสมสําหรับผูพิการทางสายตา 

 - สื่อรูปแบบใดที่เหมาะสําหรับกับผูพิการทางสายตา 

 - ปญหาและอุปสรรคในการสอนดนตรีสําหรับผูพิการทางสายตา 

   
วิธีการเรียนรูดนตรีที่เหมาะสมสําหรับผูพิการทางสายตา 
 การที่ผูพิการจะสามารถเรียนรูดนตรีไดดีน้ันจะตองอาศัยวิธีการฟงและการลงมือปฏิบัติ
จริงควบคูกันไปดวย โดยการฟงน้ันถือเปนจุดสําคัญในการที่ผูพิการทางสายตาจะสามารถเรียนรูได
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เพราะเน่ืองจากทักษะการฟงของผูพิการทางสายตาน้ันจะมีความละเอียดมากกวาคนปกติทั่วไป ในที่น้ี
ไมไดหมายความวาทักษะการฟงเปนพรสวรรคพิเศษของผูพิการทางสายตาทุกคน แตทักษะการฟงที่
ละเอียดน้ันมาจากการที่ผูพิการทางสายตาจําเปนจะตองใชประสาทสัมผัสในสวนที่เหลือเพ่ือทดแทน
การมองเห็นที่ขาดหายไป เชนเดียวกันกับการใหผูพิการลงมือปฏิบัติจริงก็เปนเรื่องสําคัญในการเกิด
การเรียนรู ยกตัวอยางการเรียนดนตรีในปจจุบันผูพิการสวนมากจะใชการฟงและแกะโนตเพลงเอง
จากการไดยินเสียง ซึ่งในขั้นตอนการสอนพ้ืนฐานจะตองคอยเปนคอยไป ตองอธิบายอยางละเอียดให
เห็นภาพ ตองบอกผูพิการทางสายตาไดวาโนตตัวน้ีมีเสียงอยางไรถาจะเลนกับเครื่องดนตรีจะตองจับ
อยางไร หรือแมกระทั่งการเรียนรองเพลงก็จะตองบอกผูพิการทางสายตาวาออกเสียงอยางไร ตองทํา
รูปปากอยางไร เพ่ือใหผูพิการเกิดการจินตนาการตามและสามารถฝกทําตามไดและหากเปนไปไดการ
เรียนเบรลลโนตก็เปนสิ่งสําคัญที่ควรจะตองสอนผูพิการทางสายตาในการเรียนรูดนตรี 
 
สื่อรูปแบบใดที่เหมาะสําหรับกับผูพิการทางสายตา 
 สื่อที่เหมาะสําหรับผูพิการทางสายตาควรเปนสื่อเสียงที่มีการใชการสื่อสารแบบละเอียด
ชัดเจน มีการใชถอยคําที่อธิบายอยางละเอียดสามารถจินตนาการตามไดในขณะที่ผูพิการทางสายตา
ฟง โดยเฉพาะสื่อเสียงในรูปแบบซีดีซึ่งจะสามารถทําใหผูพิการทางสายตานํามาฟงซ้ําเพ่ือการฝกฝนได
เปนอยางดี เพราะปจจุบันสื่อในรูปแบบซีดีน้ันจะงายตอการใชงานและการเก็บรักษา ในสมัยกอนสื่อ
เสียงจะมาเปนแบบเทปคาสเซ็ทซึ่งมีความลําบากในการเก็บและการใชงาน ย่ิงในปจจุบันน้ีมีโปรแกรม
เดซี่ที่จะชวยใหผูพิการทางสายตาสามารถใชงานสื่อเสียงไดงายขึ้น สามารถเลือกสวนที่จะฟงไดงาย
โดยมีโปรแกรมเดซี่คอยชวยจัดการแตสื่อสําหรับคนพิการที่ตอบสนองความตองการจริงๆในทองตลาด
ปจจุบันก็ยังถือวามีนอยมากในประเทศ 
  
ปญหาและอุปสรรคในการสอนดนตรีสําหรับผูพิการทางสายตา 
 การสอนดนตรีผูพิการทางสายตาน้ันปญหาหลักๆจะอยูที่การสอนใหผูพิการสามารถเขาใจ
และจินตนาการตามอยางเห็นภาพ จะตองอาศัยเวลาในการอธิบายและใหการฝกฝนกับผูพิการทาง
สายตาอยางเหมาะสม ผูที่สอนจะตองมีความเขาใจพ้ืนฐานของคนพิการทางสายตาในสวนที่เขามี
ความบกพรองและในสวนของการเรียนรูทางดานดนตรีอุปสรรคที่สําคัญอีกอยางหน่ึงคือการสอนใหผู
พิการทางสายตาเขาใจเบรลลโนตซึ่งในปจจุบันเครื่องทําเบรลลโนตก็ยังมีไมแพรหลาย หนังสือเบรลล
โนตหรือแมกระทั่งผูสอนเบรลลโนตเองก็ยังมีอยูนอยมากซึ่งในสวนน้ีหากไดรับการพัฒนาก็จะเปนการ
ดีอยางย่ิงตอการเรียนรูทางดานดนตรีสําหรับผูพิการทางสายตา 
 สรุปบทสัมภาษณ จากการสัมภาษณผูจัดการโครงการเครือขายศิลปะดนตรีคนพิการ 
พบวาการเรียนการสอนผูพิการทางสายตาน้ันจะตองใชการอธิบายใหเห็นภาพเพ่ือใหสามารถ
จินตนาการตามได อีกทั้งยังตองใหคนพิการทางสายตาไดลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและความ
เขาใจมากยิ่งขึ้น และสื่อที่ทําควรจัดทําเปนรูปแบบแผนซีดีเพ่ือสะดวกในการใชงานและสามารถนํามา
เปดซ้ําไดหลายครั้ง ทั้งหมดน้ีผูศึกษาจะนํามาปรับใชในการผลิตสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการ
ทางสายตา ใหมีความละเอียดเห็นภาพสามารถใหเด็กพิการทางสายตาจินตนาการและสื่อที่ผลิตจะ
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ผลิตออกมาในรูปแบบซีดีเพราะสะดวกตอการเปดฟงซ้ําซึ่งเปนการดีที่จะทําใหเด็กไดฝกฝนและ
ทบทวนบทเรียน 
 
วิเคราะหบทสัมภาษณผูผลิตสื่อเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา จํานวน 1 ทาน 
 คุณ ปทมา มากผล ผูจัดการหองอานหนังสือเสียง ชมรมจัดทําหนังสือเสียงเพ่ือผูพิการ
ทางสื่อสิ่งพิมพผลิตหนังสือเสียงเพ่ือจัดสงใหมูลนิธิคนตาบอดไทย  
 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อเสียงของคน
พิการทางสายตา จากผูจัดการหองอานหนังสือเสียง ชมรมจัดทําหนังสือเสียงเพ่ือผูพิการทางสื่อ
สิ่งพิมพ จํานวน 1 ทาน ทั้งน้ีเพ่ือไดขอมูลดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําสื่อเสียง การคัดเลือก
เน้ือหาที่จะนํามาผลิต ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆในการผลิตสื่อสําหรับผูพิการทางสายตา โดย
นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการศึกษาวิเคราะห เพ่ือนํามาปรับใชในการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรองเพลงที่
เหมาะสมสําหรับเด็กพิการทางสายตา  ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณ ผูจัดการโครงการ
เครือขายศิลปะดนตรีคนพิการ ดังน้ี  
 - เน้ือหาของสื่อสําหรับเด็กพิการทางสายตาในปจจุบัน 

 - ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการผลิตสื่อสําหรับเด็กพิการทางสายตา 

   
เนื้อหาของสื่อสําหรับเด็กพิการทางสายตาในปจจุบัน 
 สื่อที่มีความสําคัญสําหรับคนพิการทางสายตามากอยางหน่ึงน่ันก็คือ สื่อในรูปแบบเสียง 
เน่ืองจากคนพิการทางสายตาจะใชการฟงในการเรียนรูมากกวาคนปกติทั่วไป โดยสื่อเสียงที่มีอยูใน
ปจจุบันสําหรับคนพิการทางสายตาน้ันจะเนนผลิตเพ่ือกลุมคนพิการทางสายตาที่คอนขางโตมากกวา
การผลิตเพ่ือคนพิการทางสายตาที่เปนเด็ก สื่อเสียงที่ผลิตอยูสวนมากจะเปนนวนิยายและตําราเรียนที่
จะเนนเสริมสรางความรูและจินตนาการสําหรับผูพิการทางสายตา การที่จะผลิตหนังสือเสียงจะตองมี
การตรวจสอบกับทางมูลนิธิคนตาบอดแหงประเทศไทยกอนวาหนังสือที่จะเอามาผลิตเปนหนังสือเสียง
น้ันมีการผลิตไปแลวหรือยัง หากมีการผลิตในรูปแบบหนังสือเสียงแลวก็จะไมตองผลิตซ้ํา อีกสิ่งหน่ึงที่
สําคัญในการผลิตสื่อเสียงคือ นํ้าเสียง จังหวะการอานการออกเสียงในสื่อน้ันจะตองถูกตอง ไมชาหรือ
เร็วมากเกินไป สวนในดานสื่อเสียงสําหรับเด็กพิการทางสายตาน้ันนับไดวายังมีอยูนอยมากหรือถา
หากมีก็จะไมคอยตรงตามความตองการเทาที่ควร ซึ่งในสวนเน้ือหาที่เหมาะสําหรับเด็กพิการทาง
สายตาน้ันควรจะเปนในดานของการเสริมสรางทักษะสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม ฝกใหใช
จินตนาการ และมีความสนุกสนาน 
 
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการผลิตสื่อสําหรับเด็กพิการทางสายตา 
 ปญหาในการผลิตสื่อสําหรับคนพิการทางสายตาในปจจุบันคือขาดบุคลากรที่จะมาชวย
ผลิตสื่อเสียงและในการผลิตหนังสือเสียงหรือสื่อเสียงน้ันจะตองใชเวลาในการผลิตที่คอนขางนาน 
เน่ืองจากผูที่จะมาผลิตน้ันสวนใหญเปนอาสาสมัครซึ่งไมไดทําหนาที่ผลิตสื่อเสียงแบบประจํา หนังสือ
เสียงหน่ึงเลมจึงจะใชเวลานานซึ่งบางเลมอาจจะใชเวลาถึง 3 เดือน อีกหน่ึงปญหาที่สําคัญคือขาดการ
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สนับสนุนทางดานงบประมาณในการผลิตจากหนวยงานหรือองคกร โดยทางชมรมผูผลิตจะตองหา
เงินทุนในการใชจายเองไมวาจะเปนในดานของอุปกรณในการผลิต หนังสือที่จะใชในการผลิต 
 สรุปบทสัมภาษณ จากการสัมภาษณผูผลิตสื่อเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา พบวาสื่อ
เสียงสําหรับคนพิการทางสายตาน้ันเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิง แตยังขาดความครอบคลุมในการทําสื่อ
สําหรับเด็กพิการทางสายตาซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญในการเรียนรูและสามารถเขาถึงสื่อไดงาย มีความ
สะดวกในการนําไปใชงาน จากขอมูลทั้งหมดน้ีผูผลิตจึงจะนําไปปรับใชในการผลิตสื่อการเรียนรอง
เพลงเพ่ือเด็กพิการทางสายตา ใหมีเน้ือหาที่เหมาะสมและตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย
เพ่ือใหเกิดประโยชนกับเด็กพิการทางสายตาสูงสุด  
 
 
การนําเสนอชิ้นงานการผลิต “สื่อเพื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา” 
รูปแบบโครงราง (Proposal) 
ชื่อสื่อ :  Melody Land ดินแดนแหงเสียงดนตรี 
ประเภท : สื่อการเรียนในรูปแบบเสียง 
ความยาว : 30 นาที  
กลุมเปาหมาย : เด็กพิการทางสายตาที่มีอายุต้ังแต 7 – 12 ป 
จุดประสงค : 1. เพ่ือสรางสรรคสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา 
       2. เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนใหมีเน้ือหาเหมาะสมและตรงความตองการสําหรับเด็กพิการ
  ทางสายตา 
แนวความคิด :  
 เด็กพิการทางสายตานับไดวาเปนสวนหน่ึงของคนในสังคมที่ไมควรถูกละเลยหรือมองขาม
ในดานตางๆไมวาจะเปนทางดานการดํารงชีวิต การทํากิจกรรม รวมไปถึงการศึกษา ที่เด็กพิการทาง
สายตาพึงไดรับเพ่ือใหพวกเขาเหลาน้ีเติบโตมาเปนผูใหญที่มีคุณภาพสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับคน
ปกติไดอยางดี  แตในปจจุบันน้ันสื่อที่จะสามารถชวยใหเด็กพิการทางสายตาน้ันไดรับความรู 
เสริมสรางความสามารถและพัฒนาศักยภาพในตนเองน้ันกลับมีอยูนอยมากและไมตอบสนองความ
ตองการสําหรับเด็กพิการทางสายตาเทาที่ควร  
 สื่อการเรียนการสอนที่ดีจะชวยใหเด็กพิการทางสายตาเกิดการเรียนรู การกระตุน
ความคิดและเสริมสรางจินตนาการใหกับเด็กๆ อีกสิ่งหน่ึงที่จะชวยใหเด็กพิการทางสายตามีพัฒนาการ
ทางอารมณและการสื่อสารไดดีน่ันก็คือเสียงเพลงและเสียงดนตรีที่จะชวยใหเด็กพิการทางสายตาได
ฝกสมาธิ ลดภาวะอารมณรุนแรงและอาการซึมเศรา เสริมสรางความจํา กระตุนการทํางานของสมอง
และกลามเน้ือรางกาย พัฒนากระบวนการสื่อสารและสื่อความหมายกับผูอ่ืน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธ 
 ดวยความคิดทั้งหมดน้ีจึงไดเกิดการสรางสรรคสื่อเพ่ือการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการ
ทางสายตา เพ่ือใหเด็กๆไดมีโอกาสในการเรียนรองเพลง โดยใชการเรื่องราวที่นาสนใจเปนตัวดึงดูด
และสอดแทรกแบบฝกหัดในการเรียนรองเพลงขั้นพ้ืนฐานลงไปในสื่อการเรียนรู ใหเด็กไดใช
จินตนาการและสนุกกับการทํากิจกรรมระหวางการฟงสื่อ เกิดการพัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
ทักษะใหกับเด็กพิการทางสายตา 
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รูปแบบและเนื้อหาการนําเสนอ : 
 สื่อการเรียนรองเพลงในรูปแบบสื่อเสียง ความยาว 30 นาที โดยใชการเลาเรื่องแนวแฟน
ตาซีสอดแทรกกับเน้ือหาในเรื่องของการเรียนรองเพลงขั้นพ้ืนฐานลงไปในเน้ือเรื่อง โดยที่เด็กพิการ
ทางสายตาที่ฟงสื่อน้ีจะเหมือนเปนสวนหน่ึงกับตัวละคร 

โครงสรางสื่อการเรียนรู 

Melody Land ดินแดนแหงเสียงเพลง 

ชื่อตอน เพอซี่กับปศาจเมดูซา 

ความยาว 30 นาท ี

เสียงประกอบ  Fade in jingle เมโลดี้แลนด ดินแดนแหงเสียงเพลง Fade 
 out 

ผูบรรยายผูหญิง สวัสดีนองๆทุกคน อยากจะไปผจญภัยกันไหม ถาอยากเตรียมตัว
ใหดีแลว ไปสนุกกันใน เมโลด้ีแลนด ดินแดนแหงเสียงเพลงกันเลย  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงว้ิงๆ Fade out 

เอคโค สวัสดีเด็กๆ เราคือเอคโค ผูดูแลเหลาฮีโร ตอนน้ีมีฮีโรที่ช่ือวา  
 เพอซี่ กําลังตองการความชวยเหลือจากเด็กอยู หนาที่ของเด็กๆ
 ทุกคนคือจะเปน ภูตจิ๋วผูชวยเหลือ เพอซี่ ในการปราบปศาจ แต
 กอนอ่ืนพวกเด็กๆจะตอง เรียนรูการเก็บสะสมพลังเวทมนตรกัน
 ซะกอน เด็กๆพรอมกันหรือยัง ถา พรอมแลวต้ังใจฟงกันดีๆ ขั้น
 แรกเด็กๆจะตองสูดลมหายใจเขาทางจมูก ลึกๆใหทองปอง เก็บ
 พลังเวทมนตเขาไปในทองแลวนับ 1 2 3 ในใจ  จากน้ัน
 คอยๆปลอยลมหายใจออกมาทางจมูกจนทองแฟบ เอาหละเด็ก
 เมื่อรูวิธีแลว เรามาเริ่มเก็บพลังเวทมนตรกัน พ่ีเอคโคจะให
 สัญญาณเอาหละ  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงสัญญาณ Fade out 

เอคโค เริ่มได  หายใจเขา 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงสูดลมหายใจเขา Fade out 

เอคโค เก็บพลัง 1 2 3 จากน้ันคอยๆหายใจออกชาๆ 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงหายใจออก Fade out 

เอคโค ครั้งที่ 2 เริ่ม หายใจเขา 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงสูดลมหายใจเขา Fade out 
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เอคโค เก็บพลัง 1 2 3 คอยๆปลอยลมหายใจออก 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงหายใจออก Fade out 

เอคโค ครั้งสุดทาย เอาหละ เริ่ม  หายใจเขาชาๆ 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงสูดลมหายใจเขา Fade out 

เอคโค เก็บพลัง  1 2 3 คอยๆปลอยลมหายใจออก 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงหายใจออก Fade out 

เอคโค เด็กๆเรียนรูวิธีเก็บพลังเวทมนตรกันไปแลวใชไหม ตอไปพ่ีเอคโค
 จะสอน วิธีรายคาถาแปลงรางเปนภูตจิ๋วผูชวยเพอซี่  ต้ังใจฟงคาถา
 ดีๆนะ อา อี อู เอ โอ เด็กๆจะตองรายคาถาน้ี 3 ครั้ง จํากันใหดีๆ
 นะ เรามาเริ่มรายคาถาแปลงรางพรอมกันกับพ่ีเอคโค  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงเปยโน Fade under 

เอคโค อา อี อู เอ โอ   อา อี อู เอ โอ   อา อี อู เอ โอ  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงตอนแปลงราง Fade out 

เอคโค ตอนน้ีเด็กๆทุกคนก็ไดแปลงรางเปนภูตจิ๋วกันเรียบรอยแลว เอา
 หละตอนน้ีพ่ีเอคโคจะสงทุกคนไปยังเมืองอากอส เพ่ือทําการ
 ชวยเหลือเพอซี่ในการเดินทางไปปราบปศาจ  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงบรรยากาศในเมือง Fade out 

เสียงบรรยายผูหญิง ณ เมือง อากอส มีฮีโรหนุมผูหน่ึงนามวา เพอซี่ เขาเปนฮีโรที่เกิด
 จากเทพเจากับมนุษย พอของเพอซี่เปนมหาเทพ นามวา ซุส เทพ
 เจาแหงสายฟา  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงฟารอง Fade out 

เสียงบรรยายผูหญิง แมของเพอซี่เปนราชินีแหงเมืองอากอสนามวา ดาเลีย อยูมาวัน
 หน่ึงพระราชาแหงเมืองอากอส พอเลี้ยงของเพอซี่ ไดเรียกเพอซี่ 
 มาเพ่ือขอความชวยเหลือ เน่ืองจากมีปศาจราย นามวา เมดูซา  
 กําลังอาละวาดอยูในปานอกเมือง ทําใหชาวเมืองไดรับความ
 เดือดรอนเปนอยางมาก  

พระราชา โอ ทานเพอซี่ผูเกงกาจ ตอนน้ีชาวเมืองกําลังตกอยูในอันตราย 
 ไดรับความเดือดรอนจากปศาจงู เมดูซา นางมีรางกายเปนผูหญิง
 แตไมมีขา มีเพียงหางเหมือนงู บนหัวของเจาปศาจไมมีผมกลับมีงู
 นับพันตัวอยูบนน้ัน และใครก็ตามที่โดนงูที่อยูบนหัวของเมดูซา
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 กัดจะกลายเปนหิน ทานเพอซี่ ไดโปรดชวยเราและชาวเมือง
 ดวยเถิด  

เพอซี่ ไมตองวิตกกังวลไปทานพระราชา เราและภูตจิ๋วผูชวยของเราจะ
 อาสาไปจัดการกับปศาจเมดูซาเอง  

พระราชา แลวทานภูตจิ๋วผูชวยเพอซิอุส ทานจะยอมชวยเราและชาวเมือง
 อากอส หรือไม  

พระราชา ขอบใจพวกทานมากและขาจะรอฟงขาวดีจากทาน  

เสียงบรรยาย หลังจากที่เพอซี่ไดรับคําดังน้ันก็รีบรุดเขาปาไปทันที  

เพอซี่ ภูตจิ๋วผูชวยเราคิดวาการที่เราจะปราบปศาจรายอยางเมดูซาได
 เราจะตองชวยกันขอความชวยเหลือจากทานพอของเรา เทพซุส 
 ทานภูตผูชวยได โปรดชวยขาเรียกพอของขาหนอยไดไหม โปรด
 เรียกตามขาชวยเรียกให ถูกตองและชัดเจนทุกคําและอยาลืม
 เก็บสะสมพลังเวทมนตรจนทองปองกันกอนดวยหละ เอาทํา
 พรอมกันนะ  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงสูดลมหายใจเขา Fade out 

เพอซี่ นับ 1 2 3 ในใจนะภูตจิ๋วผูชวย จากน้ันรายคาถาเรียกมหาเทพ
 ซุสตามขา  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงเปยโน Major Scale Fade under 

เพอซี่ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด โด ที  ซอล ฟา มี เร โด  
 เอาหละภูตผูชวยลองรายคาถาตามขานะ ชวยกันเรียกเทพซุส 
 พอของขากันเถอะ  เก็บพลังเวทมนตใหเต็มทอง 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงสูดลมหายใจเขา Fade out 

เพอซี่ 1 2 3 แลวรายคาถาตามขานะ 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงเปยโน Major Scale Fade under 

เพอซี่ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด  โด ที  ซอล ฟา มี เร โด มาลองราย
 คาถากันอีกรอบใหชัดเจนนะภูตผูชวย  ไมอยางน้ันพอของขาคง
 ไมไดยิน เก็บพลังเวทมนตร  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงสูดลมหายใจเขา Fade out 

เพอซี่ 1 2 3 แลวรายคาถา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงเปยโน Major Scale Fade under 

เพอซี่ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด  โด ที  ซอล ฟา มี เร โด  
 ดีมากภูตผูชวย แตสงสัยพอของขาคงยังไมไดยิน มาลองกันอีกที
 นะ  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงเปยโน Major Scale Fade under 

เพอซี่ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด  โด ที  ซอล ฟา มี เร โด เกงมากทาน
 ผูชวย  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงฟารอง Fade out 

เพอซี่ วาว พอของขาคงเริ่มไดยินแลว เรามาลองเรียกกันดูอีกรอบนะ
 ภูตผูชวย คราวน้ีพอของขาตองไดยินพวกเราอยางแนนอน  เก็บ
 พลังเวทมนตรกันครั้งสุดทาย  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงสูดลมหายใจเขา Fade out 

เพอซี่ 1 2 3 แลวรายคาถากันใหเต็มที่ 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงเปยโน Major Scale Fade under 

เพอซี่ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด  โด ที  ซอล ฟา มี เร โด  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงฟารอง Fade out 

เทพซุส วายังไงเพอซี่ลูกขา มีอะไรใหขาชวยเจาหรือลูกรัก 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงฟาครืน Fade out 

เพอซี่ วันน้ีขากับบรรดาภูตจิ๋วผูชวยของขาตองทําการเดินทางไปปราบ
 ปศาจงู เมดูซา ที่กําลังทํารายชาวเมืองอากอสอยูในตอนน้ี ได
 โปรดชวยขา มอบอาวุธวิเศษแหงเทพที่ทรงพลังแกขาดวยทาน
 พอ  

เทพซุส ไดเลยลูกรัก จงรับไป โลกระจกวิเศษที่สามารถสะทอนการโจมตี
 ของปศาจงูเมดูซากับดาบเพชรที่แสนคมกริบตัดไดทุกอยาง
 แมกระทั่งหินจากหนาผา  ขาขอใหพวกเจาปลอดภัย 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงฟาครืน Fade out 

เสียงบรรยายผูหญิง เมื่อมหาเทพซุสจากไป เพอซี่และบรรดาภูตจิ๋วผูชวยก็ไดออก
 เดินทางไปยังปาลึกนอกเมือง เพ่ือไปตามหาตัวเจาเมดูซาปศาจ
 ราย  
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เสียงประกอบ  Fade in เสียงบรรยากาศนากลัว Fade under 

เสียงบรรยายผูหญิง ในขณะที่เพอซี่กับภูตจิ๋วผูชวยเดินทางเขาไปในปาน้ันก็ไดพบกับ
 รูปปนคนที่มีทาทางเหมือนกําลังตกใจกลัวอยูเต็มไปหมด   

เพอซี่ ขาวาเจาปศาจเมดูซาคงอยูแถวๆน้ีเหละ  ชางนาสงสารพวกคนที่
 ถูกสาปใหเปนหินจริงๆ   

เสียงประกอบ  Fade in เสียงคนเดิน Fade out 

เพอซี่ ทานภูตจิ๋วผูชวย ขาวาขาไดยินเสียงอะไรบางอยาง ทานลองต้ังใจ
 ฟงดูสิ  

เสียงประกอบ  Fade in งูขู Fade out 

 Fade under หางงูหางกระด่ิง  

เมดูซา เคี้ยก เคี้ยก เคี้ยก  เจามนุษย เจามีธุระอะไรกับขารึเปลา ถึงได
 เขามาในปาของขาเชนน้ี  

เสียงบรรยายผูหญิง ทันใดน้ันเอง นางปศาจ เมดูซา ก็ไดปรากฎตัวขึ้น ครึ่งบนเปนคน 
 แตครึ่งลางเปนงู หนําซ้ํายังมีเสนผมที่เปนงูอีกดวย  

เพอซี่ เจาน้ันเองที่เปนตัวการกอความวุนวายในปาแหงน้ี  ชาวบาน
 เหลาน้ีไมรูเรื่องอะไร ทานไดโปรดถอนคําสาปดวยเถอะ  

เสียงประกอบ  Fade under หางงูหางกระด่ิง  

เมดูซา เคี้ยก เคี้ยก เคี้ยก   เจาชางกลามากนะที่มาสั่งใหขาถอนคําสาป 
 ชาวบานที่กลายเปนหินทั้งหมดคืองานศิลปะช้ันยอด ดูถา ขา
 จะตองสอนบทเรียนศิลปะใหทานหนอยสักแลว  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงบรรยากาศสงคราม Fade under 

เสียงบรรยายผูหญิง ทันใดน้ันเองเจาปศาจเมดูซาก็ไดใชธนูยิงใสเพอซี่อยางจัง  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงลูกธนูผานอากาศ Fade out 

เสียงบรรยายผูหญิง แตโชคยังเขาขางเพอซี่ เขาสามารถกระโดดหลบลูกธนูของเมดูซา
 ได  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงกระโดดหลบ Fade out 

เพอซี่ แยแลวทานภูตจิ๋วผูชวย ขาไมสามารถจับจังหวะการยิงธนูของ  
 เมดูซาได ทานชวยขาฟงเสียงธนูพวกน้ันแลวปรบมือเตือนขาที  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงธนูเปนจังหวะ Fade out 
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 Fade in เสียงปรบมือถามจังหวะธน ูFade out 

เมดูซา เจาคิดวาเจามีภูตจิ๋วคอยชวยแลวเจาจะสามารถหลบขาไดตลอด
 รึเพอซี่ ขาจะทําใหเจากลายเปนหินรูปปนคอยดู  

เสียงประกอบ  Fade in งูขู Fade out 

เสียงบรรยายผูหญิง ทันใดน้ันเองเมดูซาก็ไดปลอยงูพิษบนหัวของนางนับพันตัว
 ออกไปกัดเพอซี่  

เสียงประกอบ  Fade in งูกัด Fade out 

เพอซี่ โอย ทานภูตจิ๋วชวยขาดวย ขาจะกลายเปนหินแลว  

เสียงบรรยายผูหญิง เมื่อสิ้นเสียงของเพอซี่ เขาก็ไดกลายเปนหินไปในทันที  

เมดูซา ฮาๆ เปนยังไงหละเพอซี่ในที่สุดเจาไดกลายเปนรูปปนหินช้ินใหม
 ของขา  

เสียงบรรยายผูหญิง แยแลวทานภูตจิ๋วผูชวย ตอนน้ีเพอซี่ไดกลายเปนหินไปแลว มีแต
 พวกทานเทาน้ันที่จะชวยเพอซี่ได  ทานตองชวยกันรายมนตรบทน้ี 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงเปยโน Fade out 

เสียงบรรยายผูหญิง หลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา หลา  ทานภูตจิ๋วผูชวยตองเก็บพลัง
 เวทมนตรใหเต็มทองจากน้ันก็รายมนตรแกคําสาปที่ขาสอน 3 
 ครั้ง เอาหละชีวิตของเพอซี่อยูในกํามือพวกทานแลว จงรีบ
 ชวยกันรายมนตรเถอะ  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงหายใจเขา Fade out 

เสียงผูบรรยาย หายใจเขาและเก็บพลังไว  จากน้ันรายมนตรที่ขาสอนพรอมกัน 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงเปยโน Fade out 

เสียงผูบรรยาย หลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา หลา  อีกครั้งนะทานภูตจิ๋วผูชวย 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงหายใจเขา Fade out 

เสียงผูบรรยาย หายใจเขาและเก็บพลัง เตรียมรายมนตรอีกรอบ  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงเปยโน Fade out 

เสียงผูบรรยาย หลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา หลา  เกงมากทานภูตจิ๋ว ครั้ง
 สุดทายเพอซี่ก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงหายใจเขา Fade out 
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เสียงผูบรรยาย หายใจเขาและเก็บพลังทั้งหมดที่มีจากน้ันเปลงเสียงพรอมกัน  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงเปยโน Fade out 

เสียงผูบรรยาย หลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา หลา  ดีมาก 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงว้ิงๆ Fade out 

เสียงผูบรรยาย สิ้นเสียงรายมนตรจากภูตจิ๋วผูชวยแลวเพอซี่ก็คอยๆกลับมามีชีวิต
 อีกครั้ง  

เพอซี่ โอ ทานภูตจิ๋วผูชวยของขา ทานทําใหขารอดพนจากคําสาปพิษงู
 ของเจาเมดูซา  ขอบคุณทานมาก 

เมดูซา ไมจริง เปนไปไมได เจาเพอซี่ขาจะตองทําลายเจาใหได  

เสียงประกอบ  Fade in เสียงงูขู Fade out 

เพอซี ่ หมดเวลาของเจาแลวเมดูซา เจาทํารายผูคนมามากเกินไปแลว 
 และน่ีคือโทษที่เจาสมควรไดรับ  

เมดูซา กรีดรอง  

เสียงผูบรรยาย เพอซี่ไดใชดาบเพชรแทงเขาที่กลางลําตัวของเมดูซา  ในขณะที่
 เจาปศาจไมทันต้ังตัว และแลวเมดูซาก็ไดสลายไปในอากาศ  

เพอซี่ เราทําสําเร็จแลวทานภูตจิ๋วผูชวย ขอบใจพวกทานมากๆ  

เอคโค เอาหละภูตจิ๋วผูชวย ภารกิจน้ีสําเร็จไปไดเพราะพวกเจาและ
 ตอนน้ีไดเวลาที่จะกลับสูเมโลด้ีแลนดดินแดนแหงเสียงเพลงกัน
 แลว  โอม 

เสียงประกอบ  Fade in เสียงว้ิงๆ Fade out 
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บทท่ี 5 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาและการ สรางสรรค “สื่อการเรียนรองเพลงสําหรับ หรับเด็กพิการทางสายตา ” 

ไดมีการประเมินผลสื่ อการเรียนในรูปแบบสื่อเสียง ที่ผูศึกษาไดผลิตขึ้น  ซึ่งจะนําไปสูการสรุปและการ

ประเมินการผลิต ช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ โดยแบงกลุมผูประเมินงานในครั้งน้ีเปน 2 กลุม โดยกลุม

ตัวอยางแรกเปนครูผูสอนเด็กพิการทางสายตา และกลุมตัวอยางที่ 2 เปนกลุมเด็กพิการทางสายตาใน

ระดับช้ันประถมศึกษา เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็น  ความพึงพอใจ ประโยชนที่ไดรับ รวมไปถึงความ

สัมฤทธ์ิผลในการใชสื่อของกลุมเปาหมาย  เพ่ือที่จะนําไปสู การผลิตช้ินงานที่เกิดประโยชนสูงสุด  

ตลอดจนการสรุปและการอภิปรายงานวิจัยตอไป 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผล 

 1. เก็บรวบรวมขอมูล ดวยการสัมภาษณขอคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับ

จากช้ินงาน หลังจากเปดสื่อการเรียนรู โดยมีคุณครูสอนเด็กพิการทางสายตาในระดับช้ันประถมศึกษา 

จํานวน 2 ทาน รับฟงสื่อในหองเรียน 

 2. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมระหวาง การใชสื่อการเรียนรองเพลงของเด็กพิการทาง

สายตาในระดับช้ันประถมศึกษาและทดสอบความสัมฤทธ์ิผลหลังจากการรับฟงสื่อ  

 3. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลสื่อการเรียนรองเพลง 

เครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลสื่อเสียง 

เครื่องมือที่ใชเปนคําถามในการสนทนากลุม จะแบงคําถามออกเปน 5 สวน ไดดังน้ี  

 สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของสื่อ (Format)  

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาของสื่อ (Content)  

 สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอของของสื่อ (Style)  

 สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและดนตรีประกอบของสื่อ (Music)  

 สวนที่ 5 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของสื่อ (Overview)  

 สวนที่ 6 ขอเสนอแนะตอสื่อ 
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1. ผลการวิเคราะหการสัมภาษณ 

 ผลการวิเคราะหการสัมภาษณเชิงลึก  กลุมคุณครูสอนเด็กพิการทางสายตาจํานวน  2 ทาน 

ในการฟงสื่อการเรียนรองเพลง  ผูศึกษาไดวิเคราะหผลการสนทนาเพ่ือเปนการประเมินผล ช้ินงานที่

ผลิตขึ้นทําใหไดขอมูลทางดานขอคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับจากการใชฟงสื่อการ

เรียนรู จํานวนทั้งสิ้น 2 ทาน ดังน้ี  

 จักรพัฒน รัตนพลกร   ครูสอน ดนตรี เด็กพิการทางสายตาในระดับช้ัน ประถมศึกษา  

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

 พงศศิลป ชัยศิลป  ครูสอน ดนตรี เด็กพิการทางสายตาในระดับช้ัน ประถมศึกษา 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

 

 สวนที ่1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของสื่อ (Format)  

 ในดานรูปแบบของสื่อการเรียนรู คุณครูทั้ง 2 ทาน รูสึกพึงพอใจในการใชเทคนิคของ

นิทานผจญภัยในการนําเสนอ  โดยใหเหตุผลวา การเลือกเทคนิคการสอนผานรูปแบบของนิทานผจญ

ภัยที่ใหเด็กๆใชจินตนาการเพ่ือดึงดูด ความสนใจน้ันถือเปนเรื่องที่ดี การใชตัวละครในเรื่องชักชวนให

กลุมเปาหมายไดมีสวนรวมในการฟงและปฏิบัติตามทําใหเกิดการฝกฝนไประหวางการรับฟงสื่อ  โดย

แบบฝกหัดที่ใหทําระหวางฟงจะทําใหกลุมเปาหมายเกิดการจดจํา  ความเขาใจ เปนสื่อการเรียนรูที่ได

ทั้งสาระและความบันเทิง มีความหลากหลายของตัวละครที่มีความแฟนตาซี เปนการกระตุน

จินตนาการของกลุมเปาหมายที่เปนเด็กพิการทางสายตาไดอยางชัดเจน ทําใหการเรียนมีความ

แตกตางกวาในช้ันเรียนปกติ แตทั้งน้ีการเรียนรูของกลุมเปาหมายอาจจะตองใชเวลาในการทําความ

เขาใจอยูบาง ซึ่งในบางแบบฝกหัดอาจจะมีความยากในการรับรูครั้งแรกไปสักนิด อาจจะตองมีคุณครู

มาชวยเพ่ิมเติม 

  

 สวนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของสื่อ (Content)  

 ในดานเน้ือหาของสื่อการเรียนรูน้ัน คุณครู ทั้ง 2 ทาน มีความเห็นวา เน้ือหาในสื่อการ

เรียนรูที่จัดทําน้ันคอนขางเหมาะสมกับวัยของกลุมเปาหมาย เพราะเปนการเรียนรองเพลงขั้นพ้ืนฐาน

ผานนิทานแฟนตาซีที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดี  การดัดแปลงสรางสรรคใหสเกลเปนเหมือน

คาถาเพ่ือใหเขากับเน้ือหา มีความนาสนใจ เปนการฝกที่ไดทั้งความรูและการเสริมสรางจินตนาการที่มี

สวนในชวยการพัฒนาการในหลายๆดานของเด็ก การฝกฝนใหรองสเกลพ้ืนฐานแบบซ้ําๆจะชวยใหเด็ก

เขาใจและเกิดการจดจําทางดานเสียงได เกิดความสนุกสนานในการเรียนรูมากกวาในหองเรียนปกติ  
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 สวนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอของของสื่อ (Style)  

 ในดานความพึงพอใจที่มีตอการนําเสนอของ สื่อการเรียนรูน้ัน  คุณครูทั้ง 2 ทาน มี

ความเห็นวา ผูบรรยายมีนํ้าเสียงที่ดี แตตัวละครบางตัวยังเหมือนขาดอารมณรวมไปบาง  การใชเสียง 

การออกเสียงบางประโยคไมชัดเจน แตภาพรวมถือวาดี เพราะเรื่องการออกเสียงเปนเรื่องสําคัญอยาง

มากตอผูพิการทางสายตานํ้าเสียงของตัวละครแตละตัวรวมไปถึงเสียงผูบรรยายชวนติดตาม ไมนาเบ่ือ

จนเกินไป เลือกบุคลิกของเสียงไดคอนขางเหมาะสมกับตัวละคร  สิ่งเหลาน้ีทําใหกลุมเปาหมายเกิด

ความสนใจมากขึ้น  เพราะดวยความที่กลุมเปาหมายเปนเด็ก  จะยังตองการความสนุกสนาน ความ

ต่ืนเตน มากกวาการเรียนการสอนในแบบที่ผูใหญสอน การเลือกใชเสียงจึงมีชวยใหสื่อมีความนาสนใจ

และดึงดูดกลุมเปาหมายใหเพลินเพลินกับการเรียนไดเปนอยางดี 

 
 สวนที ่4 ความคิดเห็นเก่ียวกับเพลงและดนตรีประกอบของสื่อ (Music)  

 ในดานของเพลงประจํารายการ (Jingle) และดนตรีประกอบของสื่อการเรียนรู คุณครูทั้ง 

2 ทาน รูสึกช่ืนชอบ เพราะนํ้าเสียงดูสดใส ดนตรีดูมีความแฟนตาซีนาต่ืนเตน  การเลือกใชดนตรี

ประกอบสื่อ เลือกไดเหมาะสมกับเน้ือหา  ดนตรีประกอบมีสวนชวยในการส รางบรรยากาศ ของ

เหตุการณตางๆในแตละตอน ชวยใหกลุมเปาหมายเขาถึงอารมณและยังกระตุนใหเกิดการจินตนาการ

ตามอีกดวย เสียงดนตรีมีสวนชวยทําใหสื่อนาสนใจ ในการฟง มีการรองสเกลไปพรอมๆกับดนตรีใน

ระหวางการสอนซึ่งจะชวยทําใหเด็กรับรูและเขาใจไดงายยิ่งขึ้น 

 
 สวนที ่5 ความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของสื่อ (Overview)  

 ในดานของเน้ือหาและวิธีการนําเสนอของสื่อ การเรียนรู น้ันคุณครูทั้ง  2 ทานน้ัน มี

ความเห็นวาสื่อการเรียนรูที่ไดผลิตมาน้ัน มีภาพรวมที่ใชไดในเรื่องของเน้ือหาที่กลุมเปาหมายควรได

เรียนรู นับวาเปนสื่อที่มีประโยชนและมีความสรางสรรคในเกณฑดี  แตอาจจะตองปรับแกไขเรื่องของ

เสียงและรายละเอียดเล็กๆนอยๆหากจะนํามาใชในระยะยาว แตนับไดวาเปนการคิดและพัฒนาสื่อ

สําหรับผูพิการทางสายตาไดอยางมีคุณคา เปนการเปดโอกาสทางการเรียนรองเพลงขั้นพ้ืนฐานสําหรับ

กลุมเปาหมายที่มีขอจํากัดในการรับสื่อ หากนําไปพัฒนาตอยอด จะเปนสื่อในการเสริม สรางความรู

และกระตุนจินตนาการแกเด็กๆไดเปนอยางมาก แมวาจะยังมีขอบกพรองเล็กๆนอยๆอยูบางก็ตาม 

 
 สวนที ่6 ขอเสนอแนะตอสื่อ  

 ในดานขอเสนอแนะที่มีตอสื่อ  คุณครูทั้ง 2 ทาน มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับเน้ือหาที่อาจจะ

เพ่ิมแบบฝกหัดเขาไปเพ่ิมเติมและไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับระดับเสียงใหมีความสม่ําเสมอ การ
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ออกเสียงของตัวละครในบางชวงที่ไมชัดเจนควรแกไขเพ่ือใหเกิดการฟงสื่อที่ถูกตอง  การเวนจังหวะที่

ใหกลุมเปาหมายทําตามควรเวนชวงเ วลาพอสมควร ไมควรเร็วจนเกินไปเพราะเด็กอาจจะทําตามไม

ทัน  

 จากผลสรุปขางตน  ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงขอคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่

กลุมเปาหมายไดรับจากการใชสื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้น ทําใหสามารถนําไปปรับปรุงแกไขและจะนําไปสู

บทสรุปและการอภิปรายผลช้ินงานที่เสร็จสมบูรณตอไป  
 

2. ผลการวิเคราะห สํารวจและทดสอบ กลุมเด็กพาการทางสายตา ระดับชั้นประถมศึกษา 2 ชวง
ชั้น แบงเปนประถมศึกษาตอนตนและประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีเด็กทั้งหมดเปน จํานวน 12 
คน เปน ชาย 6 คน และหญิง 6 คน  
 
 การทดสอบการใชสื่อการเรียนรองเพลงใหกลุมตัวอยางในที่น้ีคือเด็กพิการทางสายตา อายุ 

7-12 ป ชวงช้ันประถมศึกษาตอนตนและประถมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมความพึง

พอใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู หลังการใชสื่อการเรียนรูรูปแบบเสียง โดยไดทําการทดลอง ใชสื่อ

เสียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

 โดยจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางการ ทดลองใชสื่อการเรียนรองเพลง จะพบวาในชวง
เริ่มตนของสื่อการเรียนรองเพลง เด็กพิการทางสายตาบางสวนจะยังไมคอยสนใจ แตพอมีการเลาเรื่อง
ไปไดสักระยะหน่ึงและมี กิจกรรมในระหวางการฟงใหเด็กๆลองทําตาม เด็กสวนใหญจะเริ่มออกเสียง
ตามและมีการสนใจในสื่อมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะเด็กชวงช้ันประถมตนที่จะต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมระหวาง
การฟงสื่อเปนอยางดี จากการสังเกตเด็กๆสวนใหญจะมีพฤติกรรมการที่ทําตามกัน ในชวงแรกเด็กบาง
คนจะยังไมปฏิบัติ แตหลังจากที่มีเด็กบางคนเริ่มเปลงเสียงตามสื่อการเรียน เด็กคนอ่ืนๆก็จะเริ่มทํา
ตามกัน เกิดเปนความสนุกสนานในการโตตอบกับสื่อการเรียน จะมีเพียงสวนนอยจากจํานวนเด็ก
ทั้งหมดที่ไมคอยใหความสนใจและไมคอยเปลงเสียงตามกิจกรรมในสื่อการเรียนรองเพลง 
 หลังจากเปดสื่อการเรียนรองเพลงจนครบแลว ผูศึกษาไดทําการทดสอบ วัดผลการเรียนรู
ของเด็กพิการทางสายตา โดยการทดสอบรวมกับคุณครูดวยการใหกลุมตัวอยางรองสเกลไปพรอมกับ
เปยโนที่คุณครูเลน โดยคุณครูจะรองสเกลนําเด็กๆกอน 1 ครั้ง จากน้ันจะเปนการบรรเลงเปยโน
เพ่ือใหเด็กๆเปลงเสียงรองตามสเกล ผลการทดสอบจากกลุมตัวอยางเด็กพิการทางสายตาชวงช้ัน
ประถมศึกษาตอนตน จํานวน 6 คน แบงเปน ชาย 3 คน หญิง 3 คน และเด็กพิการทางสายตาชวงช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 คน แบงเปนชาย 3 คน หญิง 3 คน พบวาเด็กพิการทางสายตาชวง
ช้ันประถมศึกษาตอนตน ปฏิบัติไดถูกตองอยูในเกณฑดีจํานวน 3 คน แบงเปน ชาย 1 คน และ หญิง 
2 คน และชวงช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ปฏิบัติไดถูกตองอยูในเกณฑดีจํานวน 4 คน แบงเปน ชาย 
2 คน และหญิง 2 คน 
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สรุปผลการทดลองใชสื่อการเรียนรองเพลงของกลุมตัวอยาง  

 จากการทดลองทําใหเห็นวาการผลิตสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตาใน

ครั้งน้ีถือวาอยูในระดับที่ดี  เพราะกลุมตัวอยางที่มีความสนใจ ฟงและใหความรวมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมตามสื่อการเรียนรองเพลง โดยคิดเปนจํานวนรอยละแลวมี กลุมตัวอยางที่มีผลทดสอบอยูใน

เกณฑดีจํานวนมากกวากลุมตัวอยางที่ผลการทดสอบไมผาน จึงแสดงใหเห็นไดวาการผลิตสื่อการเรียน

รองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา ประสบความสําเร็จอยูในระดับที่นาพอใจ 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาและการ สรางสรรค “สื่อการเรียนรองเพลงสําหรับ หรับเด็กพิการทางสายตา ” 

ซึ่งผูศึกษาไดสรุปผลการวิจัย  ผลการดําเนินงาน  ปญหาและอุปสรรค  และขอเสนอแนะในการ

ทําการศึกษาวิจัยและการผลิตดังตอไปน้ี 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษา วิจัยและ ผลิตสื่อ การเรียนรองเพลงสําหรับ หรับเด็กพิการทางสายตา  มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา กระบวนการผลิตสื่อรูปแบบเสียงที่ตอบสนองความตองการของเด็กพิการทาง
สายตา ในทุกขั้นตอนจนสามารถผลิตสื่อการเรียนรองเพลงออกมาเปนช้ินงานที่สมบูรณตามแผนและ
วัตถุประสงคที่ต้ังไว จากการศึกษาและผลิตสื่อการเรียนการสอนไดรับผลสรุปดังน้ี 
 สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลจากการสนทนาแบบกลุม (Focus Group) 

 เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการเรียนรองเพลงสําหรับหรับเด็กพิการทางสายตา  จากกลุม

ตัวอยางไดขอสรุปดังน้ี 

 สื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา เปนสื่อการเรียนรูรูปแบบเสียง ที่ใช

เทคนิคการสอนรองเพลงผานนิทานที่มีเน้ือหาแฟนตาซีผจญภัย กระตุนใหกลุมเปาหมายใช

จินตนาการและเกิดการเรียนรูผานการฝกปฏิบัติในระหวางการฟงสื่อ  

 เน้ือหาของสื่อเปนการสอนขั้นพ้ืนฐานของการรองเพลง เริ่มต้ังแตการฝกควบคุมลมหายใจ 

ไปจนถึงการฝกสเกลเพ่ือพัฒนาการออกเสียง โดยที่ใชเทคนิคการฝกใหกลุมเปาหมายปฏิบัติซ้ําๆ 

เพ่ือใหเกิดการจดจําและเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น เปนสื่อที่ใหทั้งสาระควบคูไปกับความบันเทิง  

 เน่ืองจากเปนสื่อในรูปแบบเสียง ดังน้ันการออกเสียงของตัวละครและผูบรรยายจึงมี

ความสําคัญอยางย่ิง การออกเสียงในบางชวงควรแกไขใหมีความถูกตองและออกเสียงใหชัดเจน 

เพราะกลุมเปาหมายเปนผูพิการทางสายตาที่ตองเนนการฟงเปนหลัก  การแสดงออกทางดานอารมณ

ของตัวละครผานทางเสียงบางตัวละครควรจะปรับปรุงในเรื่องของอารมณในการสื่อสารกับ

กลุมเปาหมาย แตก็ถือวาเลือกบุคลิกของเสียงไดเหมาะสมกับตัวละครตางๆเปนอยางดี เสียงของ

ผูบรรยายก็มีนํ้าเสียงที่ดี 

 การเลือกใชเพลงและดนตรีประกอบสื่ออารมณและสรางบรรยากาศ ทําใหสื่อการเรียนรูมี

ความนาสนใจชวนติดตามมากย่ิงขึ้น สามารถทําใหกลุมเปาหมายเขาถึงอารมณของเน้ือเรื่องไดเปน  
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อยางดี เกิดความต่ืนเตนและสนุกสนาน แตควรปรับเรื่องของระดับเสียงใหมีความสม่ําเสมอ ไมดังไป

หรือเบาไป 

  โดยรวมของสื่อการเรียนรองเพลงน้ัน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับที่ดี แต

อาจจะตองมีการปรับปรุงแกไขในรายละเอียดเล็กๆนอยๆ เพ่ือใหมีความสมบูรณของสื่อการเรียนรู

มากย่ิงขึ้น 

 สวนที่ 2 วิเคราะหจากการทดสอบกลุมตัวอยาง 

 การทดสอบการใชสื่อการเรียนรองเพลงกับกลุม เด็กพิการทางสายตาอายุ 7-12 ป ชวงช้ัน

ประถมศึกษาตอนตนและประถมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 12 คน หลังจากเปดสื่อการเรียนรองเพลง

จนครบแลว ผูศึกษาไดทําการทดสอบ วัดผลการเรียนรูของเด็กพิการทางสายตา ผลการทดสอบจาก

กลุมตัวอยางเด็กพิการทางสายตาชวงช้ันประถมศึกษาตอนตน จํานวน 6 คน แบงเปน ชาย 3 คน 

หญิง 3 คน และเด็กพิการทางสายตาชวงช้ันประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 คน แบงเปนชาย 3 

คน หญิง 3 คน พบวาเด็กพิการทางสายตาชวงช้ันประถมศึกษาตอนตน ปฏิบัติไดถูกตองอยูในเกณฑดี

จํานวน 3 คน แบงเปน ชาย 1 คน และ หญิง 2 คน และชวงช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ปฏิบัติได

ถูกตองอยูในเกณฑดีจํานวน 4 คน แบงเปน ชาย 2 คน และหญิง 2 คน 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

 ในการผลิตสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็กพิการทางสายตา มีความสอดคลองกับแนวคิด

ทฤษฎี และกรอบแนวความคิด รวมถึงงานวิจัย ผลงานที่เกี่ยวของ มีดังน้ี 

 1. แนวคิดจิตวิทยาและลักษณะพฤติกรรมของเด็กพิการทางสายตา 

 ผูศึกษาไดนําแนวคิดมาปรับใชในการผลิตช้ินงาน เพ่ือใหสื่อการเรียนรองเพลงสําหรับเด็ก

พิการทางสายตาออกมาสมบูรณมากที่สุด จากการศึกษาพบวา เด็กพิการทางสายตาจะใหความสนใจ

กับเสียงที่ไดยิน มีความต่ืนเตนกับเสียงที่มีโทนแตกตางกันหรือกับเสียงที่สรางบรรยากาศและหลังจาก

ไดทําการทดสอบเด็กพิการทางสายตาหลังจากการใชสื่อการเรียนรูน้ัน ผลการทดสอบของเด็กพิการ

ทางสายตาออกมาอยูในเกณฑที่ดี ไมไดดอยกวาเด็กปกติทั่วไปแตอยางใด 

 ตรงกับแนวคิดที่วา เด็กที่มี ความบกพรองทางสายตามีความสามารถในการเขาใจและการ

ใชภาษาไมแตกตางไปจากเด็กตาปกติ  (Mc Ginnis, 1981 : 210 – 214 Matsuda, 1984 : 1-5 อาง

ถึงใน พิมพพรรณ วรชุตินธร  2542 : 61)  ทั้งน้ีเพราะวาการเรียนทางดานภาษาใชการฟงมากกวาใช

การรับรูทางสายตา จึงไมนาแปลกใจที่พบวาคนที่มีความบกพรองทางสายตาไมไดบกพรองในการใช

ภาษา เด็กตาบอดยังสามารถรับฟงภาษาไดและยังอาจมีแรงจูงใจใหมีการใชภาษามากกวาเด็กปกติ 

ทั้งน้ีเพราะวาภาษาเปนหนทางที่เด็กตาบอดจะใชในการสื่อความหมายกับผูอ่ืน และทําใหทราบวา
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การศึกษาระหวางคนปกติและคนพิการทางสายตาไมตางกันเพราะมีการเรียนรูไดเหมือนกัน ตรงตาม

แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาและลักษณะพฤติกรรมของเด็กพิการทางสายตา  

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาของเด็กพิการทางสายตา 

 ผูศึกษาไดนําแนวคิดทางดานการศึกษาของเด็กพิการทางสายตา มาปรับใชในการวาง

แผนการจัดทําสื่อการเรียนรู จากการศึกษาพบวาเด็กพิการทางสายตาจะมีการเรียนรูไดดีจากการ

กระตุนใหลงมือปฏิบัติฝกฝนจริง เรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรมและการเรียนรูโดยการอธิบายใหเห็น

ภาพอยางชาๆคอยเปนคอยไป เพ่ือที่เด็กพิการทางสายตาจะสามารถเช่ือมโยงประสบการณเดิมกับ

ประสบการณใหมของตนเองไดและนอกจากน้ีเด็กพิการทางสายตาจะตองเรียนรูจากการใชประสาท

การฟงเปนสําคัญ  

 ตรงกับแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาของเด็กพิการทางสายตาที่วา เน่ืองจากเด็กที่พิการ

ทางสายตาจะไมสามารถใชสัมผัสทางการมองเห็นได ทักษะในการพูดจึงตองมาจากการฟงมากอนแลว

จึงจะสามารถพูด หรือออกเสียงได การพัฒนาการทางดานการเรียนรู  (สุดคนึง สุนทรวรคุณ 2542 : 

112-115) เด็กพิการทางสายตาจะตองไดรับสิทธิโดยพ้ืนฐานที่จะชวยในการสงเสริมการพัฒนาการใน

ทุกๆดานพรอมๆกัน  หลักสูตรการศึกษาเริ่มแรกสําหรับเด็กพิการทางสายตาน้ันคือการฝกใหเด็กรูจัก

และใชประสาทสัมผัสที่เหลืออยูเพ่ือทดแทนในสิ่งที่ขาด  โดยจะเนนไปในดานการรับรูทางดานการฟ ง 

ฝกใหเด็กพิการทางสายตาไดมีประสบการณและเริ่มจะคุนเคยกับสิ่งแวดลอมที่ไดยินและเพ่ือเปนการ

กระตุน สงเสริมการพัฒนาการของเด็กพิการทางสายตา 

 3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับดนตรีและการเรียนการสอนดนตรีสําหรับเด็กประถมศึกษา 

 ผูศึกษาไดนําแนวคิดและทฤษฎีทางดานดนตรีมาปรับใชในการสรางเน้ือหาสื่อการเรียน

รองเพลงที่สามารถตอบสนองตอกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาวิจัยพบวา

เสียงเพลงและเสียงดนตรีมีสวนชวยพัฒนาในดานอารมณ จิตใจ การฟง จินตนาการและทักษะตางๆที่

จําเปนอยางย่ิงตอเด็กพิการทางสายตา จะสังเกตไดจากการที่เด็กพิการทางสายตาสามารถตอบสนอง

ตอสื่อการเรียนรูที่ผูศึกษานําไปทดลองใชไดเปนอยางดี เด็กเกิดความสนุกสนานและใหความสนใจกับ

สื่อที่กําลังรับฟง  

 ตรงกับแนวคิดและทฤษฎีทางดานดนตรีที่วา ดนตรีเปนสิ่งหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญใน

ชีวิตประจําวันของเราทุกคน โดยเฉพาะกับเด็กแลวน้ันนับวาเปนสิ่งที่ผูกพันกันอยางลึกซึ้ง เพราะ

ดนตรีเปนสื่อที่ตอบสนองตอธรรมชาติของเด็กโดยตรงและสรางความสุขใหกับเด็ก อีกทั้งชวยสงเสริม

พัฒนาการในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของเด็กไดเปนอยางดี  
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(ณรุทธ สุทธจิตต 2536 : 20) สําหรับทักษะทางดนตรี  เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการใหประสบการณทาง

ดนตรีแกเด็ก ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีจึงควรใหประสบการณดานตางๆ เปน

การใหเด็กเกิดทักษะดนตรีหลายๆดาน ทักษะดนตรีดังกลาวประกอบดวย  การฟง  การรองเพลง การ

เคลื่อนไหวรางกาย   การเลนเครื่องดนตรี   และการคิดสรางสรรค  การฟงเปนทักษะที่จําเปนมาก

สําหรับการเรียนการสอนดนตรี  

 เน่ืองจากดนตรีเปนเรื่องของเสียงระบบโสตประสาทตองรับรู   ดังน้ันการฟงจึงเปนทักษะ

พ้ืนฐานที่สําคัญในการ เรียนการสอนดนตรีทุกระดับ  การรองเพลงเปนทักษะดนตรีที่ตองไดรับการ

ฝกฝนเชนเดียวกัน   การรองเพลงเปนทักษะที่ผูเรียนจะตองแสดงออกซึ่งตางกับการฟงเปนทักษะที่

ผูเรียนตองรับเขาไป   ดังน้ันการรองเพลงทําใหผูเรียนไดแสดงออก   ซึ่งสามารถสรางความสนุกสนาน

และความสนใจใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี 

ขอเสนอแนะในการศึกษาและผลิตครั้งตอไป  

 1. ขั้นตอนกอนการผลิต  จําเปนอยางย่ิงที่จะตอง วางแผนการผลิต  กําหนดวันเวลาที่

แนนอน การนัดผูมาลงเสียง  การติดตอหองอัด  และควรจะเตรียมแผนสํารองไว ในกรณีที่มีการ

ผิดพลาดที่ไมสามารถคาดการได จะชวยใหการดําเนินงานตางๆเปนไปไดดวยดี 

 2. การคิดบทและการเขียนบท  ตองมีการใสใจรายละเอียดเล็กๆนอยๆเปนอยางมาก 

เน่ืองจากกลุมเปาหมายคือเด็กพิการทางสายตา ที่จะตองคํานึงถึงการจินตนาการ การอธิบายสิ่งตางๆ

ใหเห็นภาพ เขาใจงาย เกิดอารมณรวมไปกับเรื่องราวที่ตองการจะสื่อสารและไดรับประโยชนสูงสุด

จากการเรียนรู 

 3. ในดานของการบันทึกเสียง  ผูศึกษาจะตองวางบุคลิกของเสียงของผูลงเสียงใหชัดเจน 

ถูกตอง เขาใจตรงกันถึงความตองการ วาตองการอารมณความรูสึกอยางไรกับบทของตัวเสียงน้ันๆ  

ควรมีการคัดเลือกเสียง จนไดเสียงที่ตรงกับความตองการมากที่สุดเพ่ือคุณภาพงานที่ดี  

 4. ในดานของหองอัด  โปรแกรมที่ใชอัด  ควรทดสอบลวงหนาวาใชงานและมีคุณภาพ

เหมาะกับการใชหรือไม  ตองมีการทดสอบเครื่องมือเครื่องใชใหดีกอนการอัดในแตละครั้ง  หากเกิด

ขอผิดพลาดอะไรขึ้นมาจะไดมีเวลาหาทางแกไขไดอยางถูกตอง 

 5. ในขั้นตอนการตัดตอเสียง ควรฟงจากลําโพง เพ่ือคุณภาพของเสียงที่ดีและสามารถรูถึง

ความละเอียดของเสียงที่ตัด ตอ วามีระดับเสียงเปนอยางไร มีความสม่ําเสมอและสมดุลหรือไม เสียง

ออกลําโพงทั้งสองขางหรือไม ในสวนน้ีมีความสําคัญอยางย่ิง 
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