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การใชส้ื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมองในการพัฒนาทักษะกอ่นการเรยีนในรูปของกจิกรรมและสื�อการสอน
ต่างๆ ที�น่าสนใจที�จัดลําดับจากความยากง่ายไปหายาก นํามาพัฒนาศักยภาพบคุคลออทสิตกิผ่านการใชร้ะบบกล่อง
งาน  ซึ�งบคุลากรผูบ้รกิารและผูป้กครองสามารถนํามาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนการพัฒนาศักยภาพบคุคลออทสิตกิได ้
อย่างเหมาะสม หลากหลายและมปีระสทิธภิาพยิ�งขึ5น ซึ�งในการจัดทําสื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมองเพื�อ
พัฒนาทักษะกอ่นการเรยีนเป็นเครื�องมอืที�ชว่ยใหผู้ป้กครอง ครแูละผูท้ี�เกี�ยวขอ้งมแีนวทางการจัดกจิกรรมการ
ใหค้วามชว่ยเหลอืบคุคลออทสิตกิ ที�งา่ยและมปีระสทิธภิาพ มอีงคป์ระกอบ คอื  การจัดสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็น
โครงสรา้งชดัเจน  การสื�อสารโดยใชภ้าพ   และ การจัดงานใหเ้ป็นชดุ ๆ ผา่นการจัดประสบการณ์การเรยีนรูใ้น
การพัฒนาทักษะ  ทักษะการใชก้ลา้มเนื5อมัดเล็ก  การเตรยีมความพรอ้มศลิปะและภาษา  คณติศาสตร ์ การ
ใชเ้หตุผล และการเล่น (สมพร  หวานเสร็จ,2552; Watson, 1989; Hodgdon, 1995; Quill ,1997; 
Buffington, Krantz, McClannahan, and Poulson,1998 ; Winter, 2003; Bergeson et al, 2008) 
สอดคลอ้งกบั พรมณี  หาญหัก (2550) ที�ศกึษา ชดุการเรยีนรูท้ี�ใชก้ลวธิรัีบรูผ้า่นการมองในนักเรยีนออทสิตกิ 
พบวา่ หลังการใชนั้กเรยีนมคีวามเขา้ใจทักษะพื5นฐานทางคณติศาสตรเ์พิ�มขึ5นซึ�งสนับสนุนงานวจัิยของเกศน ี 
มงคลตรวีทิยา (2550) ที�ใชก้จิกรรมนทิานที�มรีูปภาพประกอบพรอ้มทั 5งการใหเ้ด็กร่วมแสดงบทบาทสมมตุใน
นักเรยีนบกพรอ่งทางสตปัิญญา พบวา่ นักเรยีนมคีวามสามารถทางคณติศาสตรม์ากขึ5นและมเีจตคตทิี�ดตีอ่วชิา
คณิตศาสตร์   สมพร  หวานเสร็จ (2547) และมยุรี   เชื5อพระคาและอัจฉรา  แกง้คํา (2551) ไดศ้กึษา
พัฒนาการของทักษะดา้นภาษาผ่านการแลกเปลี�ยนรูปภาพ (PECS) พบว่าบคุคลออทสิตกิมทีักษะทางภาษาดี
ขึ5นโดยเฉพาะบคุคลออทสิตกิที�มอีาย ุระหวา่ง 2- 3 ปี เด็กจะสามารถพูดไดอ้ยา่งมคีวามหมาย สอดคลอ้งกับ
การศกึษาของปทุมวรรณ  สงิหปั์ญญา (2550)  ที�ไดศ้กึษาผลการใชส้มดุภาพที�มตี่อความสามารถดา้นการ
สื�อสาร พบวา่ นักเรยีนสมองพกิารมคีวามเขา้ใจสถานการณ์ในชวีติประจําวันและสามารถสื�อสารกบัครผูา่นสมดุ
รปูภาพ ซึ�งสอดคลอ้งกบั จริะพร  ชะโน (2551)  ไดพั้ฒนารปูแบบการสอนสื�อความหมายเพื�อลดพฤตกิรรมที�
เป็นปัญหาในเด็กออทสิตกิ อาย ุ 3-6  ปี  ผ่านสื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมอง เชน่  การสาธติ  การใช ้
ภาษาท่าทาง  การใชส้ื�อของจรงิ  การใชรู้ปถ่าย รูปภาพ พบว่า เด็กออทสิตกิมคีวามสามารถในการสื�อ
ความหมายไดด้ขี ึ5น สามารถสื�อสารดว้ยรูปภาพอย่างอสิระ พฤตกิรรมที�เป็นปัญหาลดลง และพบว่าระดับการ
สื�อสารมคีวามคงทนหลังหยุดใชโ้ปรแกรม เนื�องจากเด็กเขา้ใจรูปภาพและถ่ายโยงการเรียนรูส้ถานการณ์
ไดม้ากขึ5น นอกจากนี5ปิยนันต ์    แกว้พรม (2551) ศกึษาพบว่าการใชช้ดุการสอนรูปภาพ สามารถพัฒนาการ
พดูคําศัพทภ์าษาองักฤษของเด็กออทสิตกิได ้ 

ดา้นทักษะทางสงัคม สื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้า่นการมองไดม้บีาบาทอยา่งมากในการพัฒนาผูเ้รยีนที�
เรยีนรูจ้ากการมอง โดยเฉพาะบคุคลออทสิตกิที�เรยีนรูไ้ดด้จีากการมองรปูภาพ การเคลื�อนไหวและเรยีนรูไ้ดด้ี
จากการฝึกซํ5าๆ จากกจิกรรมที�เป็นรูปธรรมและอยูใ่นชวีติประจําวัน สนับสนุน อาพร  ตรสีนู (2550) ที�ศกึษา
ผลการใชช้ดุการเรียนรูด้ว้ยกลวธิกีารรับรูผ้่านการมองในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรยีนออทสิตกิ 
เรื�อง  การขอบคุณ  การขอโทษ พบว่า ความถี�ในการแสดงพฤตกิรรมดังกล่าวเพิ�มขึ5น นักเรียนเขา้ใจ
สถานการณ์และวติกกังวลนอ้ยลง นอกจากนี5การใชรู้ปภาพพัฒนาทักษะทางสังคมยังทําใหเ้ด็กแสดง
พฤตกิรรมเป้าหมายไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับอรธดิา  ประสาน (2551) ที�ศกึษากระบวนการพัฒนาเรื�องราว
ทางสงัคมสําหรับนักเรยีนออทสิตกิชั 5นประถมศกึษาปีที� 4  โดยเรื�องราวทางสงัคมที�ใชพั้ฒนาบนพื5นฐานความ
แตกตา่งเฉพาะบคุคล   พบว่า หลังจากใหนั้กเรยีนออทสิตกิอา่นเรื�องราวทางสังคมที�มรีูปภาพประกอบอยา่ง
ต่อเนื�องแลว้  นักเรยีนออทสิตกิมคีวามเขา้ใจบทบาท  ยอมรับการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ในโรงเรยีน 
สามารถแสดงพฤตกิรรมเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์  และพฤตกิรรมนั5นยังคงอยู่เมื�อหยดุใช ้
นอกจากนี5มณฑกิาญจน ์  ลอยคลัง (2551)  ไดศ้กึษาทักษะทางสงัคมดา้นการเลน่กบัเพื�อน ของเด็กบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญา โดยการจัดกจิกรรมการละเลน่พื5นบา้นของไทยโดยการสื�อสารดว้ยรปูภาพ พบว่า เด็กบกพร่อง
ทางสตปัิญญาสามารถเรยีนรูก้ตกิาการเลน่ การรอคอย  การรูจั้กแพช้นะไดด้ขี ึ5น   
 ผูเ้ขยีนไดว้เิคราะหง์านวจัิย เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับ สื�อสนับสนุนการเรยีนรูผ้่านการมองในการทักษะ
กอ่นการเรยีนและนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาบคุคลออทสิตกิ จากทฤษฎจีติวทิยาพัฒนาการ จติวทิยาการ
เรยีนรู ้การวเิคราะหธ์รรมชาตขิองผูเ้รยีนคอืบคุคลออทสิตกิทั 5งจุดออ่นและจุดแข็ง ตลอดจนวคิราะหส์ื�อที�จะ
นํามาใชใ้นการจัดระบบเพื�อวามสะดวกในการจัดหาสง่ผงใหบ้คุคลออทสิตกิใหม้ทีักษะการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึ5น  นั�ง
นิ�ง  สบตา ทําตามคําสั�งอย่างงาย  บอกความความตอ้งการได ้ โดยใชรู้ปภาพตามเป้าหมายในแผนการจัด
การศกึษาเฉพาะบคุคล  มคีวามพรอ้มที�จะเขา้สูร่ะบบโรงเรยีนและเขา้เรยีนรว่มกบันักเรยีนทั�วไปไดอ้ยา่งอสิระ  
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