
การพัฒนาความสามารถเร่ืองการจ าแนกผักและผลไม ้
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  

ส าหรับนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนเตรียมความพร้อมออทิสติก 1  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
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จุฑามาศ แก้วลาย 

 พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจ าแนกผักและผลไม้ ส าหรับ
นักเรียนออทิสติก โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถใน
การจ าแนกผักและผลไม้ของนักเรียนออทิสติก ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นนักเรียนห้องเรียนเตรียมความพร้อมออทิสติก 1 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 คน เลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการจ าแนก
ผักและผลไม ้ส าหรับนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนเตรียมความพร้อมออทิสติก 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 2)แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) 
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ และแบบประเมินความสามารถ
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
แผนภูมิแท่ง 
 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ส าหรับนักเรียนออทิสติกห้องเรียนเตรียมความพร้อมออทิสติก 1 ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พบว่า ก่อนการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนักเรียนสามารถจ าแนกผักและผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 41.25 และเมื่อนักเรียนได้เรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว พบว่านักเรียนสามารถจ าแนกผักและผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 90.63 
แปลผลได้ว่าผลคะแนนความสามารถของนักเรียนสูงขึ้นในระดับดีเยี่ยม ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เปรียบเทียบกับหลังเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 49.38 

ค าส าคัญ :  นักเรียนออทิสติก/ การจ าแนก / ผัก / ผลไม้ / บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบุว่า 
“การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษ” และได้ระบุเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 



กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
(กรมสามัญ,2542) ดังนั้นครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่จ าเป็นของเด็กพิเศษแต่ละ
ประเภท ตามความสนใจแลความถนัดของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และ
พัฒนาความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้าน
สติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคมเป็นส าคัญ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่
คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคน
พิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง (พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ,2551) การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  
มีความสามารถในการปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรม   ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนเป็นสถาบันหรือองค์กร ทาง
สังคมที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
สังคมยอมรับว่าโรงเรียนสามารถเสริมสร้างให้นักเรียนจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ 
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะต่างๆ ได้ครบถ้วนตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม 
ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ 
 ทักษะการจ าแนก คือการน าสิ่งต่างๆที่มีสมบัติเหมือนกันตามเกณฑ์มาจัดเป็นกลุ่ม โดยแต่ละ
กลุ่มมีเกณฑ์ต่างกัน ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ การสังเกตความเหมือน ความต่าง 
และภาพรวมของสิ่งต่างๆ ที่จะจัดกลุ่ม ก าหนดเกณฑ์ของสิ่งที่จะมารวมกลุ่มเดียวกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มมี
เกณฑ์ต่างกันไป จ าแนกหรือแยกสิ่งต่างๆ เข้ากลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนด และอธิบายผลการจัดกลุ่ม
พร้อมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ 
 จากการสังเกตในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเตรียมความพร้อมออทิสติก พบว่า 
นักเรียนไม่สามารถจ าแนกสิ่งต่างๆ ได ้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาความสามารถในการจ าแนก
ผักและผลไม ้ส าหรับนักเรียนออทิสติก โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพ่ือให้นักเรียนได้
มีการพัฒนาความสามารถตามศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองในการจ าแนกผักและผลไม้ได ้

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจ าแนกผักและผลไม้ ส าหรับนักเรียนออทิสติก โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการจ าแนกผักและผลไม้ของนักเรียนออทิสติก ก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถในการจ าแนกผักและผลไม้ ส าหรับนักเรียนออทิสติก โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) อยู่ในเกณฑ์การประมินความสามารถระดับ ดีมาก 



 2. ความสามารถในการจ าแนกผักและผลไม้ ส าหรับนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนเตรียมความ
พร้อมออทิสติก 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หลังได้รับการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการจ าแนกผักและผลไม ้สูงกว่าก่อนเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนออทิสติกที่มารับบริการในห้องเตรียมความพร้อมออทิสติก 1 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562 เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 1 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ ส าหรับนักเรียนออทิ
สติก ห้องเรียนเตรียมความพร้อมออทิสติก 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
 2.2 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) การใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ 
 2.3 แบบประเมินความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้นที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการจ าแนก
ผักและผลไม้ ส าหรับนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนเตรียมความพร้อมออทิสติก 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
 ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ความสามารถในการจ าแนกผักและผลไม้ 
 4. การด าเนินการทดลอง 
 4.1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความสามารถก่อน
เรียน ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบท้ังหมด 20 ข้อ 
 4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( Individual 
Implementation Plan: IIP) ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใช้เวลาแผนการเรียนรู้จ านวน 8 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที เป็นเวลา 
8 สัปดาห์ 
 4.3 ท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความสามารถหลังเรียน 
ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบทั้งหมด 20 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบประเมินความสามารถก่อน
เรียน 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 การประเมินความสามารถเรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ส าหรับนักเรียนออทิสติก โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
 5.2 การเปรียบเทียบความสามารถเรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ส าหรับนักเรียนออทิสติก 
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยแผนภูมิแท่ง 

 
 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การประเมินความสามารถเรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ส าหรับนักเรียนออทิสติก โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถเรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ส าหรับนักเรียนออทิสติก 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จ านวน 8 ครั้ง พบว่าก่อนการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนสามารถจ าแนกผักและผลไม้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย  = 7.38 และเมื่อ
นักเรียนได้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว พบว่านักเรียนสามารถจ าแนกผักและผลไม้ 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย  = 15.25 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความสามารถ เรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ส าหรับนักเรียนออทิสติก 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

ครั้งที ่
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ผลต่าง 
(20 คะแนน) (20 คะแนน) 

1 1 6 6 
2 1 9 8 
3 2 12 10 
4 5 15 10 
5 9 20 11 
6 12 20 8 
7 15 20 5 
8 15 20 5 

ค่าเฉลี่ย  = 7.38  = 15.25  = 7.87 
 

2. การเปรียบเทียบความสามารถเรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ส าหรับนักเรียนออทิสติก ก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถเรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ส าหรับนักเรียนออทิสติก 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ก่อนการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
นักเรียนสามารถจ าแนกผักและผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 41.25 และเมื่อนักเรียนได้เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว พบว่านักเรียนสามารถจ าแนกผักและผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 90.63 แปล
ผลได้ว่า ผลคะแนนความสามารถของนักเรียนสูงขึ้นในระดับดีเยี่ยม ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เปรียบเทียบกับหลังเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 49.38 รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถเรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ ส าหรับนักเรียน 
ออทิสติกก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

ครั้งที ่
ก่อนเรียน หลังเรียน 

แปลผล คะแนน 
 (20 คะแนน) 

ร้อยละ 
(%) 

คะแนน 
 (20 คะแนน) 

ร้อยละ 
(%) 

1 2 10 14 70 สูงขึ้นระดับดี 
2 3 15 15 75 สูงขึ้นระดับดี 
3 5 25 17 85 สูงขึ้นระดับดีมาก 
4 5 25 19 95 สูงขึ้นระดับดีเยี่ยม 
5 9 45 20 100 สูงขึ้นระดับดีเยี่ยม 
6 12 60 20 100 สูงขึ้นระดับดีเยี่ยม 
7 15 75 20 100 สูงขึ้นระดับดีเยี่ยม 
8 15 75 20 100 สูงขึ้นระดับดีเยี่ยม 

รวม =66 =330 =148 =725 - 
เฉลี่ย  = 8.25  = 41.25  = 18.5  = 90.63 สูงขึ้นระดับดีเยี่ยม 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินความสามารถของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ ส าหรับนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนเตรียมความ
พร้อมออทิสติก 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง   พบว่า ก่อนการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนสามารถจ าแนกผักและผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 41.25 และเมื่อ
นักเรียนได้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว พบว่านักเรียนสามารถจ าแนกผักและผลไม้ 
คิดเป็นร้อยละ 90.63 แปลผลได้ว่า ผลคะแนนความสามารถของนักเรียนสูงขึ้นในระดับดีเยี่ยม ดังนั้น
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 49.38 

อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาความสามารถ เรื่อง การจ าแนกผักและผลไม้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ส าหรับนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนเตรียมความพร้อมออทิสติก 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ    
เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จ านวน 1 คน พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ส าหรับนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนเตรียมความพร้อมออทิสติก 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีพัฒนาการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุรพล จันดารักษ์ (2555,บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาคอมพิวเตอร์ (PowerPoint) ง 16201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น



ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียนของการเรียนด้วย บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (PowerPoint) ง 16201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
คอมพิวเตอร์ (PowerPoint) ง16201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.31/92.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 และค่า
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ (PowerPoint) ง 16201 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.8364 แสดงว่า
ผู้เรียนมีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นหลังเรียนร้อยละ 83.64 และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของชุติมา พาโคกทม (2555,บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการ
สร้างเว็บเพจเบื้องต้น รหัสวิชา ง22202 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการ
เขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น รหัสวิชา ง22202 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่า
เท่ากับ 0.7359 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 73.59 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านอ่ืนๆ โดยใช้ข้อมูลของ
บทเรียนนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
 2. ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีของนักวิชาการมาสอดแทรกในการจัดท า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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