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ผู้วิจัยท ำกำรวิจัยเรื่องนวัตกรรมกล่องมหัศจรรย์สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กพิเศษ เพ่ือส่งเสริม
สมำธิและพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของเด็กพิเศษศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ วัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้ำงพัฒนำกำรให้เด็กพิเศษมีสมำธิเพ่ิมมำกขึ้น โดยใช้กำรกระตุ้นกำรเรียนรู้ด้วยกำรเสริมแรงทำงบวก 
เพ่ือให้เด็กพิเศษเกิดควำมสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพด้ำนต่ำงๆของตน โดยเฉพำะด้ำนสติปัญญำ 
วิธีกำรวิจัยเป็นกำรวิจัยและพัฒนำ ผู้วิจัยท ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำเอกสำร จำกกำรสังเกตพฤติกรรม 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษที่มำรับบริกำรที่ศูนย์ฯ เป็นประจ ำ จ ำนวน 5 คน  

ผลกำรวิจัยพบว่ำสื่อเดิมเด็กมีสมำธิจดจ่ออยู่กับกำรท ำกิจกรรม ตั้งใจท ำและพยำยำมท ำกิจกรรมซ้ ำ
อีกเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 60.36 สื่อนวัตกรรมเด็กมีควำมสนใจในกำรท ำกิจกรรม มีสมำธิจดจ่ออยู่กับกำรท ำ
กิจกรรม ตั้งใจและพยำยำมท ำกิจกรรมซ้ ำอีกเฉลี่ยนรวมคิดเป็นร้อยละ 96.20 กล่ำวได้ว่ำกำรพัฒนำสื่อมีผลท ำ
ให้เด็กมีพัฒนำกำรเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 34.80 
ค ำส ำคัญ: กล่องมหัศจรรย์ เด็กพิเศษ 
Abstract 

The researcher has researched on the innovation of the magic box to create learning for 
special needs children. To promote concentration and intellectual development of special needs 
children of Kalasin Provincial Special Education Center.  The objective is to enhance the 
development of the special needs children attention to increase concentration by using positive 
reinforcement learning stimulation for special needs children to be interested in learning and 
developing their own potential in various fields, especially intellectual The research method is 
research and development. The researcher has collected the data from the study document from 
observing behavior the group of contributors for this research. It consists of 5 children with special 
needs who receive services at the center regularly. 
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The results showed that the original media, the special needs children were more focused 
on activities and tried to do things over again. The overall percentage of 60.36. The Innovative 
media, children are interest in the activity, concentrate on doing activities, intentional activities and 
children attempting to repeat the activities with a total average of 96.20. It can be said that the 
development of new forms of media has increased children's development. The total average 
is 34.80 
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บทน า 
เด็กพิเศษ มำจำกค ำเต็มว่ำ “เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ” หมำยถึง เด็กกลุ่มที่จ ำเป็นต้องได้รับกำร

ดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ิมเติมจำกวิธีกำรตำมปกติ ทั้งในด้ำน กำรใช้ชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ และกำรเข้ำ
สังคม เพ่ือให้เด็กได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพของตัวเอง กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำเด็กที่มีควำมต้องกำร
พิเศษด้วยกำรบริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ( Early Intervention : EI ) เด็กที่มีควำมบกพร่องในด้ำนทักษะ
กำรท ำงำนของกล้ำมเนื้อมัดเล็กที่ท ำงำนประสำนสัมพันธ์กันระหว่ำงสำยตำกับมือนั้นจะท ำให้เด็กมีพัฒนำกำร
ที่ล่ำช้ำ ส่งผลต่อกำรพัฒนำโดยรวมของเด็ก เนื่องจำกกำรพัฒนำด้ำนกำรเคลื่อนไหวกล้ำมเนื้อมัดเล็กและกำร
ท ำงำนประสำนสัมพันธ์กันระหว่ำงสำยตำกับมือ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรพัฒนำในด้ำนสติปัญญำโดยที่เด็ก
จะมีระดับกำรเรียนรู้กำรถ่ำยโยงข้อมูลกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรท ำงำนประสำนกันของอวัยวะต่ำงๆล่ำช้ำตำมไป
ด้วย ในกำรพัฒนำกล้ำมเนื้อมัดเล็กเป็นส่วนส ำคัญที่ช่วยให้เด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษสำมำรถด ำรง
ชีวิตประจ ำวันอยู่ได้ด้วยกำรพ่ึงพำตัวเอง ในกำรจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรควบคุมกำร
ท ำงำนของทักษะกล้ำมเนื้อมือและสำยตำให้ท ำงำนประสำนสัมพันธ์กัน นั้นมีหลำกหลำยกิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมที่เด็กได้หยิบจับสิ่งของต่ำงๆ กำรเล่นของเล่น หรือแม้แต่กิจวัตรที่ต้องท ำเป็นประจ ำ เช่น กำรสวม
เสื้อผ้ำ กำรติดกระดุม กำรจับช้อน-ส้อมในกำรรับประทำนอำหำร กิจกรรมเหล่ำนี้เป็นกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน
ที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนำกำรของเด็กให้มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้นหรือมีระดับพัฒนำกำรที่สูงขึ้น ซ่ึงโดยปกติแล้วเด็กจะ
มีลักษณะนิสัย มีควำมอยำกรู้อยำกเห็นท ำให้เด็กได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเกิดกำรเรียนรู้ในกำรหยิบจับ
สิ่งของเหล่ำนั้น เป็นกำรเรียนรู้กำรใช้ประสำทสัมผัส ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ
ของเพียเจต์ (Piaget) ที่กล่ำวว่ำ ประสำทรับรู้และกำรเคลื่อนไหว (Sensory-Motor Stage) พฤติกรรมของเด็ก
ในวัยนี้ขึ้นอยู่กับกำรเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น กำรไขว่คว้ำ กำรเคลื่อนไหว กำรมอง กำรดู ในวัยนี้เด็ก
แสดงออกทำงด้ำนร่ำงกำยให้เห็นว่ำมีสติปัญญำด้วยกำรกระท ำ เด็กสำมำรถแก้ปัญหำได้ แม้ว่ำจะไม่สำมำรถ
อธิบำยได้ด้วยค ำพูด เด็กจะต้องมีโอกำสที่จะปะทะกับสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่งถือว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับ
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนเตรียมควำมพร้อม เพ่ือประเมินควำมสำมำรถและ
พฤติกรรมเบื้องต้นของเด็กที่มำรับบริกำร โดยกำรประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำนร่วมกับกำรใช้แบบคัดกรอง
ประเภทควำมพิกำร ส่วนใหญ่พบว่ำเด็กที่มำรับบริกำรห้องเตรียมควำมพร้อม มีลักษณะอำกำรซุกซน วอกแวก
ง่ำย เวลำที่พูดด้วยจะไม่ตั้งใจฟังและเก็บรำยละเอียดไม่ค่อยได้ ขำดควำมตั้งใจในกำรท ำกิจกรรม ไม่ชอบอยู่นิ่ง
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ ท ำกิจกรรมทีน่ั่งท ำอยู่กับที่ไม่ได้นำน และไม่ค่อยฟังค ำสั่ง ขำดสมำธิจดจ่อในกำรที่จะ
ท ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง นักจิตวิทยำประจ ำศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกำรฬสินธุ์ได้เล็งเห็น
ควำมส ำคัญในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่ำงๆที่กล่ำวมำ จึงออกแบบกำรฝึกให้เด็กมีสมำธิและพัฒนำ
ทักษะกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็กที่มีส่วนส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันไปพร้อมกัน เกิดเป็นสื่อที่น ำมำใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกรสอนฝึกให้เด็กมีสมำธิ มีควำมตั้งใจ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท ำ โดยกำรใช้กิจกรรมกำรหยอดลูกไม้ลงใน
กล่องทิชชูเพ่ือเป็นกำรฝึกให้เด็กสำมำรถหยิบจับลูกไม้เพ่ือใส่ลงไปในกล่องเป็นกำรประสำนสัมพันธ์กันระหว่ำง
สำยตำและมือเป็นกำรฝึกสมำธิ กิจกรรมดังกล่ำวส่งเสริมให้เด็กมีสมำธิได้เป็นอย่ำงดีแต่สื่อที่ใช้ยังขำดควำม



ดึงดูด และควำมน่ำสนใจ จึงท ำให้ในบำงครั้งครูผู้สอนหรือผู้ดูแลเองต้องใช้กำรกระตุ้นด้วยกำรใช้ค ำชม หรือ
บำงครั้งต้องวำงเงื่อนไขในกำรท ำกิจกรรม เช่น ถ้ำท ำจนเสร็จจะได้รับขนม 1 ชิ้นเป็นต้น  

จำกปัญหำดังกล่ำวจึงได้น ำแนวควำมคิดทฤษฎีกำรเสริมแรงมำใช้ในกำรพัฒนำสื่อโดยวำงแผนพัฒนำ
สื่อให้มีควำมน่ำสนใจน ำเทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนช่วยในกำรผลิตสื่อ ตอบโจทย์กับควำมต้องกำรที่ได้ก ำหนดไว้
โดยก ำหนดให้ เป็นสื่อที่ต้องพัฒนำทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ต้องดึงดูดควำม
สนใจ อีกทั้งส่งเสริมก ำลังใจให้ผู้เรียนมีสมำธิจดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่ท ำอย่ำงต่อเนื่องจึงเกิดเป็นนวัตกรรมที่มี
ชื่อว่ำ “กล่องมหัศจรรย์สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กพิเศษ” 
แนวคิด/ทฤษฎี/อกสารที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 

เพียเจต์ (Jean Piaget, 1969)  นักจิตวิทยำชำวสวิสที่เป็นที่รู้จักในฐำนะผู้ เชี่ยวชำญในทฤษฎี
พัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ หนังสือและบทควำมทั้งหมดซึ่งเป็นผลงำนของเขำเกี่ยวข้องกับควำมเจริญเติบโต
และพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเด็ก ซึ่งทฤษฎีนี้เน้นถึงควำมส ำคัญของควำมเป็นมนุษย์ อยู่ที่มนุษย์มี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมรู้ผ่ำนกำรปรับตัวให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรำกฏอยู่ในตัวเด็กตั้งแต่แรกเกิด 
ควำมสำมำรถนี้คือกำรปรับตัว (Adaptation) เป็นกระบวนกำรที่ เด็กสร้ำงโครงสร้ำงตำมควำมคิด 
(Scheme) โดยกำรมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อม 2 ลักษณะ คือ เด็กพยำยำมปรับตัวให้เข้ำกับ
สิ่งแวดล้อมโดยซึมซับประสบกำรณ์ (Assimilation) และกำรปรับโครงสร้ำงสติปัญญำ (Accommodation) ตำม
สภำพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดควำมสมดุลในโครงสร้ำงควำมคิด ควำมเข้ำใจ (Equilibration)   
ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) เป็นผู้คิดทฤษฎีการวางเงื่อนไข 

กำรวำงเงื่อนไขแบบกำรกระท ำหรือแบบปฏิบัติกำร ซึ่งมีชื่อเรียกต่ำง ๆ  กัน คือ Operant Conditioning 
Theory หรือ Instrumental conditioning theory หรือ Type - R Conditioning Theory สกินเนอร์ได้เสนอ
แนวควำมคิดโดยจ ำแนกทฤษฎีทำงพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. พฤติกรรมที่เกิดจำกกำรเรียนรู้แบบ Type S (Response Behavior) ซึ่งมีสิ่งเร้ำ (Stimulus) เป็น
ตัวก ำหนดหรือดึงออกมำ เช่น น้ ำลำยไหลเนื่องจำกใส่อำหำรเข้ำไปในปำก สะดุ้งเพรำะถูกเคำะที่สะบ้ำข้ำงเข่ำ 
หรือกำรหรี่ตำเมื่อถูกแสงไฟ พฤติกรรมดังกล่ำวเป็นกำรตอบสนองแบบอัตโนมัติ 

2. พฤติกรรมที่เกิดจำกกำรเรียนรู้แบบ Type R (Operant Behavior) พฤติกรรมหรือกำรตอบสนอง
ขึ้นอยู่กับกำรเสริมแรง (Reinforcement) กำรตอบสนองแบบนี้จะต่ำงกับแบบแรก เพรำะอินทรีย์ เป็น
ตัวก ำหนดหรือเป็นผู้สั่งให้กระท ำต่อสิ่งเร้ำ ไม่ใช้ให้สิ่งเร้ำเป็นตัวก ำหนดพฤติกรรมของอินทรีย์ เช่น กำรถำง
หญ้ำ กำรเขียนหนังสือ กำรรีดผ้ำ พฤติกรรมต่ำง ๆ ของคนในชีวิตประจ ำวันเป็นพฤติกรรมแบบ Operant 
Conditioning หลักกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ หลักกำรเรียนรู้ของทฤษฎีกำรวำงเงื่อนไขแบบกำรกระท ำ เน้นกำร
กระท ำของผู้ที่เรียนรู้มำกกว่ำสิ่งเร้ำที่ก ำหนดให้ กล่ำวคือ เมื่อต้องกำรให้อินทรีย์เกิดกำรเรียนรู้จำกสิ่งเร้ำใดสิ่ง
เร้ำหนึ่ง เรำจะให้ผู้เรียนรู้เลือกแสดงพฤติกรรมเองโดยไม่บังคับหรือบอกแนวทำงในกำรเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมกำรเรียนรู้แล้วจึง "เสริมแรง" พฤติกรรมนั้นทันที เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ว่ำพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นเป็น



พฤติกรรมกำรเรียนรู้ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งทฤษฎีกำรเรียนรู้กำรวำงเงื่อนไขแบบกำรกระท ำนั้น พฤติกรรมกำร
ตอบสนองจะขึ้นอยู่กับกำรเสริมแรง (Reinforcement) ตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ 

1. ตัวเสริมแรงทำงบวก (Positive Reinforcement) หมำยถึง สิ่งเร้ำใด ๆ ซึ่งเมื่อน ำมำใช้แล้วท ำให้
อัตรำกำรตอบสนองเพ่ิมมำกขึ้น เช่น ค ำชมเชย รำงวัล อำหำร 

2. ตัวเสริมแรงทำงลบ (Negative Reinforcement) หมำยถึง สิ่งเร้ำใด ๆ  ซึ่งเมื่อน ำมำใช้แล้วท ำให้กำร
ตอบสนองเพ่ิมขึ้นในทำงลบ เป็นตัวเสริมแรงทำงลบ เช่น เสียงดัง อำกำศร้อน ค ำต ำหนิ กลิ่น กำรท ำโทษ เป็น
กำรน ำตัวเสริมแรงลบเข้ำมำ เพรำะกำรท ำโทษบำงอย่ำงหำกน ำไปใช้จะมีผลให้อัตรำกำรตอบสนองเปลี่ยนไปใน
ลักษณะที่เข้มขึ้น 
เทคนิคการเสริมแรงเชิงบวกในห้องเรียน ปรับพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
          กำรเสริมแรงเชิงบวกเป็นวิธีที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในวิธีกำรอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งปรับ
พฤติกรรมเด็กที่มีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน แม้ว่ำจะยุติกระบวนกำรเสริมแรงเชิงบวกไปแล้วก็ตำม กำรศึกษำ
เกี่ยวกับกำรใช้กำรเสริมแรงเชิงบวกในห้องเรียน พบว่ำช่วยปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้เหมำะสมกับช่วงวัย 
มีทักษะในกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และมำรยำททำงสังคมที่ดีมำกยิ่งขึ้น กำรเสริมแรงเชิงบวกช่วยให้กำรจัดกำร
บรรยำกำศชั้นเรียนมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงเหมำะสม หลีกเลี่ยงแรง
กดดัน หรือควำมเครียดอันจำกอิทธิพลด้ำนลบของพฤติกรรมกลุ่ม เช่น กำรโดนล้อหรือรังแกด้วยค ำพูด และ
ร่ำงกำยให้เกิดควำมอับอำย ท ำให้ไม่กล้ำแสดงออกหรือกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องได้ เป็นต้น University of 
Minnesota’s College of Education and Human Development (2016) ได้น ำเสนอแนวทำง และเทคนิค
กำรเสริมแรงเชิงบวกให้ครูผู้สอนผู้อบรม และพัฒนำนักเรียนสำมำรถน ำไปใช้ปรับพฤติกรรม และพัฒนำกำร
เรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้ำงพัฒนำกำรให้เด็กพิเศษมีสมำธิเพ่ิมมำกขึ้น โดยใช้กำรกระตุ้นกำรเรียนรู้ด้วยกำร
เสริมแรงทำงบวก อำทิ กำรชมเชยหรือสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือให้เด็กพิเศษเกิดควำมสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนต่ำงๆของตนเองโดยเฉพำะด้ำนสติปัญญำท ำให้สำมำรถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ ำวันได้ 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ๑) ประชำกรที่ศึกษำ ได้แก่ เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ในห้องเรียนเตรียมควำมพร้อมของศูนย์
กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ มีมำรับบริกำรเป็นประจ ำ จ ำนวน 5 คน       
 ๒) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นกำรศึกษำหลักกำร แนวคิดและทฤษฎี เอกสำร ต ำรำ เกี่ยวกับกำร
กระตุ้น (กำรพัฒนำ) กล้ำมเนื้อมัดเล็กเสริมสร้ำงสมำธิและสติปัญญำ  กำรสังเกตพฤติกรรม  
 ๓) กำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตพฤติกรรม โดยน ำข้อมูลที่
ได้มำเขียนสรุปแบบบรรยำยพรรณนำ 
ผลการศึกษา 

จำกกำรทดสอบกำรใช้กล่องมหัศจรรย์สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กพิเศษโดยท ำกำรทดสอบกับ
เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษจ ำนวน 5 คนโดยเด็กแต่ละคนเคยผ่ำนกำรหยอดลูกไม้ลงในกล่องทิชชูมำแล้ว แต่



เมื่อทดลองใช้นวัตกรรมชิ้นนี้กับเด็ก 5 คนเดิมพบว่ำเด็กสำมำรถหยอดลูกไม้ได้ตำมจ ำนวนสูงสุดที่ได้ทดลองคือ 
50 ลูกและเด็กยังมีควำมต้องกำรที่จะท ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรทดลองและทดสอบได้สังเกตพฤติกรรม
ที่เด็กมีต่อนวัตกรรมชิ้นนี้คือ 1.เด็กมีควำมสนใจในกำรท ำกิจกรรมพยำยำมค้นหำว่ำเสียงที่กระตุ้นให้เด็กท ำ
กิจกรรมนั้นว่ำมำจำกไหน 2. เด็กมีสมำธิจดจ่ออยู่กับกำรท ำกิจกรรม 3.เด็กตั้งใจท ำกิจกรรมจนจบกระบวนกำร 
4.เด็กพยำยำมท ำกิจกรรมเดิมซ้ ำหลังจำกลูกไม้หมด  

จำกกำรทดลองโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในกำรท ำกิจกรรมทั้งสิ้นจ ำนวน 50 วัน โดยใช้กับเด็กที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษจ ำนวน 5 คนโดยแบ่งกำรทดสอบออกเป็นลักษณะกำรทดสอบก่อนและหลังกำร
พัฒนำนวัตกรรม โดยกำรทดสอบกำรใช้สื่อในรูปแบบเดิมจ ำนวน 25 วันและสื่อที่ถูกพัฒนำขึ้นอีก 25 วัน กำร
สังเกตพฤติกรรมจะสังเกตในเรื่องของ เด็กมีควำมสนใจท ำกิจกรรมมำกน้อยแค่ไหน เด็กมีสมำธิจดจ่อกับกำรท ำ
กิจกรรมมำกน้อยแค่ไหน เด็กตั้งใจท ำกิจกรรมจนจบมำกน้อยแค่ไหน และเด็กพยำยำมท ำซ้ ำอีกหรือไม่ 
หลังจำกแปรผลค่ำกำรสังเกตจำกบันทึกพฤติกรรมผลปรำกฏดังในตำรำง 
ตารางที่ 1 บันทึกการทดสอบพัฒนาการของผู้เรียนโดยการสังเกตพฤติกรรม 

ล าดับที ่
ค่าคะแนนที่ได้จากการบันทกึพฤติกรรมการสังเกตจาก ๔ ด้าน 

สื่อรูปแบบเดิม คิดเป็นร้อยละ สื่อรูปแบบใหม่ คิดเป็นร้อยละ พัฒนาการที่เพ่ิมขึ้น 
เด็กคนที่ 1 286 57.20 493 98.60 41.40 
เด็กคนที่ 2 281 56.20 488 97.60 41.40 
เด็กคนที่ 3 364 72.80 469 93.80 21.00 
เด็กคนที่ 4 298 59.60 495 99.00 34.20 
เด็กคนที่ 5 280 56.00 460 92.00 36.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 60.36  96.20 34.80 

จำกตำรำง จะเห็นได้ว่ำกำรใช้สื่อในรูปแบบเดิมเด็กมีควำมสนใจในกำรท ำกิจกรรม มีสมำธิจดจ่ออยู่
กับกำรท ำกิจกรรม ตั้งใจท ำกิจกรรมและเด็กพยำยำมท ำกิจกรรมซ้ ำอีกเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 60.36 และกำร
ใช้สื่อในรูปแบบใหม่หรือสื่อที่ถูกพัฒนำแล้วนั้นพบว่ำ เด็กมีควำมสนใจในกำรท ำกิจกรรม มีสมำธิจดจ่ออยู่กับ
กำรท ำกิจกรรม ตั้งใจท ำกิจกรรมและเด็กพยำยำมท ำกิจกรรมซ้ ำอีกเฉลี่ยนรวมคิดเป็นร้อยละ 96.20 โดยรวม
แล้วกำรพัฒนำสื่อในรูปแบบใหม่ท ำให้เด็กมีพัฒนำกำรที่เพ่ิมขึ้น เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 34.80 
อภิปรายผล 

กำรพัฒนำนวัตกรรมกล่องมหัศจรรย์สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กพิเศษ  ซึ่งจำกเดิมเป็นเพียง
กล่องใส่ทิชชู ถูกน ำมำใช้ในกำรฝึกสมำธิของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ โดยกำรฝึกทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็กนั้น
จะใช้กำรหยอดลูกไม้ลงในกล่องทิชชู กำรฝึกทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็กและกำรฝึกสมำธิ ก่อให้เกิดสื่อที่ใช้ในกำร
พัฒนำเด็กพิเศษขึ้นมำ แต่กำรฝึกท ำกิจกรรมนั้นยังไม่สำมำรถสร้ำงควำมต่อเนื่องของกำรฝึกได้เพรำะเด็กยัง
ขำดสมำธิและควำมตั้งใจจดจ่อที่จะท ำกิจกรรม หลังจำกที่ใช้สื่อมำระยะหนึ่งนักจิตวิทยำได้ทดลองท ำตำม
แนวทำงทฤษฎีกำรเสริมแรงของสกินเนอร์ เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้เด็กสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำร
ทดลองฝึกให้เด็กหยอดลูกไม้โดยกำรหยอดแบบไม่มีกำรเสริมแรง  เด็กสำมำรถหยอดได้ประมำณ 5 ถึง 10 ลูก 



หลังจำกที่มีกำรเสริมแรงเด็กสำมำรถหยอดลูกไม้ได้มำกขึ้นโดยจ ำนวนสูงสุดที่สำมำรถท ำได้คือ 25 ลูก ในกำร
ฝึกทักษะของเด็กพิเศษสังเกตเห็นถึงพัฒนำกำรว่ำเด็กมีสมำธิเพ่ิมมำกขึ้นสำมำรถใช้กล้ำมเนื้อมือในกำรที่จะ
หยิบจับสิ่งของหรือใช้ในกิจวัตรประจ ำวันได้มำกขึ้น ด้วยเห็นถึงประโยชน์และกำรพัฒนำสื่อชิ้นนี้จะเป็น
พ้ืนฐำนในกำรพัฒนำทักษะอ่ืนๆ ตำมมำจึงได้พัฒนำสื่อนวัตกรรมโดยได้น ำเทคโนโลยีกำรบันทึกเสียง เข้ำมำ
ช่วยซึ่งกำรใช้เทคโนโลยีบันทึกเสียงได้หยิบแนวควำมคิดเดิมคือ กำรเสริมแรงมำใช้โดยเสียงที่ใช้ในกำร
บันทึกเสียง อำจใช้เสียงของครูพี่เลี้ยง ครูผู้สอนหรือแม้แต่เสียงที่มีอิทธิพลกับเด็กหรือเสียงที่เด็กสนใจ โดยกำร
บันทึกเสียงจะเป็นกำรใช้ข้อควำมหรือวลีสั้นๆในกำรเสริมแรงเช่น เก่งมำกค่ะ เยี่ยมมำกค่ะ หยอดอีกสิคะ เป็น
ต้น ในกำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมชิ้นนี้ได้ได้ท ำกำรสร้ำงโมเดลจ ำลองและทดสอบกำรใช้งำนโดยปรึกษำกับ ครู
เฉพำะทำงกำรศึกษำพิเศษ และได้ให้ครูพ่ีเลี้ยงกับนักจิตวิทยำร่วมกันทดสอบ ผลที่ได้จำกกำรทดสอบในครั้ง
แรกที่ท ำกำรทดสอบโดยใช้ลูกไม้จ ำนวน 10 ลูกเด็กสำมำรถหยอดได้หมดทั้ง 10 ลูกโดยที่ครูพ่ีเลี้ยงและ
นักจิตวิทยำคอยนั่งสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ต่อมำได้ท ำกำรทดลองโดยใช้จ ำนวนสูงสุดที่กล่องรูปแบบเดิมเคย
ท ำได้คือ 25 ลูกผลที่ได้จำกกำรทดสอบเด็กสำมำรถหยอดได้เองจนหมดและเด็กยังมองหำลูกไม้ เพ่ือที่จะท ำกำร
หยอดลูกไม้ต่อไปอีก จึงทดลองเพ่ิมปริมำณลูกไม้ให้มำกขึ้นเป็น 2 เท่ำจำกกำรทดสอบพบว่ำเด็กสำมำรถยอด
ลูกไม้เองได้จนหมดและเด็กยังมองหำลูกไม้เพ่ือที่จะท ำกำรหยอดลูกไม้ต่อไปอีก จำกกำรทดสอบที่ได้โดยกำรน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรพัฒนำสื่อชิ้นนี้พบว่ำ กำรเสริมแรงโดยใช้กำรชมเชยท ำให้เกิดแรงกระตุ้นให้เด็ก
พยำยำมที่จะท ำกิจกรรมให้ส ำเร็จ ท ำให้เด็กมีสมำธิจดจ่ออยู่กับกำรท ำกิจกรรมและสำมำรถท ำให้เด็กท ำ
กิจกรรมได้อย่ำงต่อเนื่องจนจบกระบวนกำรที่ได้วำงเอำไว้ จำกกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวกับกำร
พัฒนำทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็กและกำรพัฒนำทำงสติปัญญำพบว่ำ 

เบญจวรรณ ค ำมำ.(2562, น 3) กล่ำวว่ำ จุดเริ่มต้นส ำหรับกำรพัฒนำควำมสำมำรถและพรสวรรค์ของ
เด็กคือกำรพัฒนำนิ้วมือยิ่งเด็กได้มีโอกำสใช้นิ้วมือได้คล่องแคล่วเพียงใดก็ยิ่งเฉลียวฉลำดเด็กที่ได้พัฒนำกำร
เคลื่อนไหวกำรใช้กล้ำมเนื้อฝึกประสำนสัมพันธ์โดยมีสิ่งเร้ำต่ำงๆที่เป็นวัตถุสิ่งของช่วยกระตุ้นให้เด็กได้รับกำร
พัฒนำทุกด้ำน 

รมณีย์ แพงคุณ.(2561, น.18) กล่ำวว่ำ ในกำรเคลื่อนไหวกล้ำมเนื้อมือนิ้วมือแขนท ำงำนร่วมกับ
กล้ำมเนื้อตำให้ประสำนงำนกันอย่ำงลงตัวท ำให้เด็กสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวันต่ำงๆได้อย่ำงคล่องแคล่ว กำร
บริหำรกล้ำมเนื้อมือและตำบ่อย  ๆจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำสมองที่ดีตำมไปด้วย 

แววดำว วิชำเกวียน (2560, น.42) กล่ำวว่ำ กำรเล่นเกมต่ำงๆที่ต้องใช้กำรจับสัมผัส เช่น กำรต่อภำพ 
กำรต่อบล็อก หรืออำจเป็นกิจกรรมศิลปะที่ให้เด็กได้หยิบจับต้องอุปกรณ์ จ ำพวกเครื่องเขียน เช่น ดินสอ สี 
พู่กัน หรือกรรไกร กำว เป็นต้น ซึ่งจะเสริมสร้ำงให้กล้ำมเนื้อมัดเล็กของเด็กเจริญเติบโตได้ดี และมีควำม
แข็งแรง รวมทั้งท ำให้กำรท ำงำนของมือและสำยตำ ประสำนสัมพันธ์กันเป็นอย่ำงดีด้วย 

อธิษฐำน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2546, น.111) กล่ำวว่ำ กล้ำมเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะที่ส ำคัญหนึ่งในกำร
ประกอบกิจวัตรประจ ำวันด้วยตนเองเช่น กำรติดกระดุม รูดซิป แปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้ำ งำนศิลปะรวมทั้ง
กำรขีดเขียนถ้ำเด็กใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็กได้คล่องแคล่วจะช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนสติปัญญำ 
ให้ดีขึ้นเพรำะกล้ำมเนื้อมัดเล็กมีส่วนท ำให้เด็กได้ใช้มือส ำรวจสังเกตจำกกำรสัมผัสจะต้องในทุกๆกิจกรรม 



จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ สรุปได้ว่ำกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนประสำทสัมผัส ในกำรใช้ทักษะกล้ำมเนื้อ
มัดเล็กมีควำมส ำคัญ ซึ่งกำรท ำงำนประสำนสัมพันธ์กันระหว่ำงสำยตำกับมือท ำให้สำมำรถท ำกิจกรรมต่ำงๆได้
อย่ำงคล่องแคล่ว กิจกรรมต่ำงๆ เหล่ำนั้นเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมตั้งใจ จดจ่อ ท ำให้เด็กมีสมำธิ และยัง
ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนต่ำงๆโดยเฉพำะด้ำนสติปัญญำ ท ำให้เขำสำมำรถพัฒนำตัวเองอีกทั้งสำมำรถ
ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ ำวันได้ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

งำนวิจัยนวัตกรรมกล่องมหัศจรรย์สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กพิเศษ เพ่ือส่งเสริมสมำธิและ
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของเด็กพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้ำงพัฒนำกำรให้เด็กพิเศษมีสมำธิเพ่ิมมำกขึ้น โดยใช้กำรกระตุ้นกำรเรียนรู้ด้วยกำรเสริมแรงทำงบวก 
อำทิ กำรชมเชยหรือสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือให้เด็กพิเศษเกิดควำมสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพด้ำนต่ำงๆ
ของตนเองโดยเฉพำะด้ำนสติปัญญำท ำให้สำมำรถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ ำวันได้ วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย
ศึกษำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและศึกษำปัญหำแนวทำงกำรพัฒนำสมำธิของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษผ่ำน
กำรฝึกฝนทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็กให้ประสำนสัมพันธ์กันระหว่ำงสำยตำและมือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วยเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษที่มำรับบริกำรที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์
เป็นประจ ำ จ ำนวน 5 คน เป็นกำรวิจัยและพัฒนำสื่อเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับเด็กที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษ 

จุดเด่นของกล่องมหัศจรรย์สร้างสรรค์การเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษคือ การใช้งานที่ง่าย สะดวกเพียง
แค่กดปุ่มบันทึกเสียงก็จะสามารถบันทึกเสียงที่เป็นประโยคหรือวลีสั้นๆ เพ่ือใช้ในการกระตุ้น เป็นการส่งเสริม
เพ่ือให้เด็กมีก าลังใจในการที่จะท ากิจกรรมนั้นๆต่อ และยังสามารถบันทึกเปลี่ยนแปลงเสียงได้ตามที่ต้องการไม่
ว่าจะเป็นเสียงของ ครูผู้สอนเอง หรือเสียงที่เด็กคุ้นเคย เช่น พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมไปถึงเสียงของคนที่มีอิทธิพล
ต่อเด็กในการกระตุ้นเสริมแรง ท าให้เด็กท ากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เป็นสื่อที่ช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการ
ให้เด็กมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการท างาน อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ใช้การท างานประสานสัมพันธ์กันระหว่างสายตาและ
มือท าให้สมองได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้
อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถ
ด ารงชีวิตประจ าวันอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตัวเอง 

ข้อเสนอแนะ น ำนวัตกรรมนี้ไปใช้กับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษเพ่ือขยำยผลของนวัตกรรมสู่ศูนย์
กำรศึกษำพิเศษอ่ืน  ๆและพัฒนำต่อยอดโดยน ำเอำเทคโนโลยีอื่น เช่น น ำเอำเรื่องแสงเข้ำมำใช้ร่วมด้วย เป็นต้น 
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