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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการศึกษา  

   นันทนา   หนูช่วย 

 

 “การศึกษาสร้างคน  คนสร้างชาติ”  ชี ชัดให้เห็นว่าการศึกษานั น มีความสําคัญอย่างยิงในการพัฒนา

ประเทศ  ประเทศใดทีประชาชนมีความรู้สูง  ย่อมส่งผลให้ประเทศนั น มีความเจริญตามไปด้วย”     

(วิทยากร เชียงกูล, 2545)   

     ในศตวรรษที 21 ซึงถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลียนแปลงของโลก 

ในหลายๆด้านทั งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันนําไปสู่การปรับตัวเพือให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน

ท่ามกลางกระแสโลกาภิว ัฒน์ทุกประเทศทั วโลกกําลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลียนแปลงทีเรียกว่า สังคม

ความรู้ (KnowledgeSociety) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ทีจะต้องให้

ความสําคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่า                 

การใช้เงินทุนและแรงงาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในปัจจุบันนั น จึงไม่สามารถสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว   

โดยไม่ใชสื้อการเรียนประกอบได้ อันเนืองมาจากการพัฒนาของสภาพสังคมทําให้จุดประสงค์การเรียนรู้

ของผู ้ เรียนต้องกว้างไกล และกว้างขวางมากขึ น ผู ้ เรียนต้องทําความเข้าใจกับเนือหาวิชาลึกซึ งขึ น                         

การบรรยายและคําอธิบายจากผู ้สอนเพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถทําให้ผู ้ เรียนเข้าใจและเห็นภาพ และได้รับ

ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทีตั งไว ้ ครูจึงต้องหาเครืองมือมาเพือ

ช่วยในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู ้ เรียนให้ได้เห็นภาพ และทําความเข้าได้มากขึ น  

       คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็เป็นทางเลือกทีดีทาง 

      หนึงทีช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เห็นภาพ สือ 

      ความหมายได้ชัดเจน อีกทั งย ังสร้างความแปลกใหม่  

เร้าความสนใจแก่ผู ้ เรียนได้เป็นอย่างดี   
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“คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ CAI  คือ การนําคอมพิวเตอร์มาเป็นเครืองมือสร้างให้เป็นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพือให้ผู ้ เรียนนําไปเรียนด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ ในโปรแกรมประกอบไปด้วย เนือหาวิชา 

แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลือนไหว สีหรือ

เสียง เพือดึงดูดให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจมากยิงขึ น รวมทั งการแสดงผลการเรียนให้ทราบทันทีด้วยข้อมูล

ย ้อนกลับ (Feedback) แก่ผู ้ เรียน และย ังมีการจัดล ําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพือให้เหมาะสมกับ

ผู ้ เรียนในแต่ละคน ทั งนีจะต้องมีการวางแผนการในการผลิตอย่างเป็นระบบในการนําเสนอเนือหาใน

รูปแบบทีแตกต่างกัน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ประสิทธิผลในการเรียนรู้มากกว่าหรือเท่ากับสือการสอนทีใช้กัน

อยู่ในขณะนี   เป็นโปรแกรมทีใช้งานได้ง่าย  สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั งวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับผู ้ เรียน

ทุกระดับ  ผู ้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  หยุดพัก  เรียนต่อ หรือเรียนซํ าได้บ่อยครั งตามความสะดวกตาม

ความสามารถของผู ้ เรียนแต่ละคน  ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้  รวมทั งเวลาทีใช้ในการสอน  ทําให้ผู ้ เรียนทุก

คนได้รับความรู้ทีมีเนือหาเหมือนๆกัน  ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างครูผู ้สอนได้  ผู ้ เรียนไม่ต้องกลัว

การลงโทษ  สามารถฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลองก่อนจนเกิดความชํานาญ  ทําให้เกิดความมั นใจมากขึ น

เมือต้องเผชิญกับเหตุการณ์จริง  โดยเฉพาะผู ้ เรียนทีเป็นบุคลากรทางการแพทย์  เป็นการช่วยลดความเสียงที

อาจเกิดขึ นเมือต้องไปปฏิบัติกับผู ้ ป่วยจริง 

  แต่การพัฒนา CAI ในเมืองไทยย ังไม่แพร่หลายเท่าทีควร เนืองจากปัญหาและข้อจํากัดต่าง ๆ เช่น

ผู ้ เรียนบางคนใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยถนัด   ทําให้การเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสิงทียากเกินไป   

จึงทําให้ผู ้สอนมีภาระในการสอนพืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์เพิมขึ น  ต้องอาศัยความคิดจากผู ้ช ํานาญการ   

หรือผู ้ เชียวชาญจํานวนมากในการระดมความคิดเพือผลิตสือ  CAI  ในแต่ละชินงาน  ใช้เวลาในการพัฒนา

ตนเองในการใช้คอมพิวเตอร์นาน  ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการใช้คอมพิวเตอร์   ซึงทําให้สินเปลือง

งบประมาณทางการศึกษา   ผู ้สอนจะต้องมีความพร้อม   ความชํานาญในการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่

ตลอดเวลา   ผู ้สอนต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู ้ เรียนให้รอบคอบ   ก่อนนําคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนไปใช้อย่างเหมาะสม การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีได้มาตรฐานเป็นสิงสําคัญมาก   หาก

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ได้รับการ ออกแบบอย่างเหมาะสม   จะทําให้ผู ้ เรียนรู้สึกเบือหน่ายและไม่ต้องการ

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั นๆ   
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ในช่วงหลายปีทีผ่านมาสถาบันการศึกษาต่างๆได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงเพิมเติมของ

เทคโนโลยี  เพือให้สถาบันและบุคลากรของตนเองได้เรียนรู้  และก้าวทันต่อการเปลียนแปลงทีไม่หยุดย ั ง

ของเทคโนโลย ี  ด้วยคุณสมบัติเฉพาะทีแตกต่างกันไปของเทคโนโลยีแต่ละชนิดนั นทําให้สามารถจัด

กระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากยิงขึ น 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นหนึงในสือเทคโนโลยีทีถูกคัดเลือกมาเพือพัฒนาประสิทธิภาพของการ

คิด  การเรียนรู้ และการค้นคว้าอย่างต่อเนือง  ซึงปัจจุบัน CAI ได้กลายเป็นสือทีมีประสิทธิภาพสูงสุดสือ

หนึงทีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายของวงการศึกษาไทย ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ CAI ทีมีข้อได้เปรียบ

สืออืนๆ ทําให้เป็นสือทีตอบสนองการเรียนการสอนในรูปแบบเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center)  

ได้อย่างดียิงเปิดโอกาสให้นักเรียน  ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทีสามารถคิดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหา

เป็น เพือเป้าหมายให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีและดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข     หากนํา CAI ที

ได้รับคัดเลือกตามคุณสมบัติทีดีของสือนั นมาประกอบกับการจัดเตรียมห้องเรียน  หรือศูนย์ค้นคว้าทีถูก

ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีมีอยู่ ก็จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในอันที

จะพัฒนาตามเป้าหมายทีได้ตั งไว ้ให้บรรลุได้ในเวลาอันรวดเร็วยิงขึ นไป 
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

นันทนา   หนูช่วย 

เนืองจากความนิยมแพร่หลายมากขึ นของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปัจจุบัน จึงอาจทําให้เกิดความ

เข้าใจผิดว่า การนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เป็นแนวคิดใหม่ซึงเกิดขึ นมาไม่มาก

นัก สําหรับประเทศไทยนั นได้มีแนวคิดในการนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้าไปใช้ในโรงเรียน ตั งแต่ พ.ศ.

2525-2530 การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศไทยเป็นไปอย่างไม่ต่อเนืองนัก เนืองจากปัญหา

ทางด้านต่างๆ ในทีนี จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในต่างประเทศ ดังนี 

แนวคิดในการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ทางการศึกษาเริมขึ นทีประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงปลาย               

ค.ศ. 1950 ถึงต้นปี ค.ศ. 1960 นํามาใช้ในด้านการเรียนการสอน โดยมีว ัตถุประสงค์เพือให้ผู ้ เรียนทีเรียนไม่

ทันคนอืนในชั นเรียนได้เรียนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน แต่บทเรียนแบบโปรแกรมย ังใช้หนังสือเป็นตัว

นําเสนอ ซึงทําให้เกิดความน่าเบือหน่าย 

        ช่วงต้นปี ค.ศ. 1960 มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดและมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ได้นําเอาคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยใน

การฝึกฝนทักษะด้านคณิตศาสตร์และการใช้ภาษาของเด็กในระดับประถมศึกษา ส่วนมหาวิทยาลัย

อิลลินอยส์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่จํากัดเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยเท่านั น แต่ใช้ครอบคลุมไป

เกือบทุกวิชาและใช้ได้กับผู ้ เรียนในวัยเด็กและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วย แต่ก็มีข้อจ ํากัดทีว่า

ฮาร์ดแวร์และซอฟ์ตแวร์ทีใช้มีลักษณะตายตัว คือจะต้องเป็นเครืองคอมพิวเตอร์ทีออกแบบมาสําหรับระบบ

นี โดยเฉพาะและต้องเขียนโปรแกรมด้วยภาษาติวเตอร์ (TUTOR) เท่านั น 

        ต่อมา ค.ศ. 1971 มหาวิทยาลัยบริกคัมย ังและเท็กซัส ได้คิดพัฒนานําโปรแกรม CAI มาใช้กับ

มินิคอมพิวเตอร์ โดยผสมคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์เข้าด้วยกัน ผลิตออกมาเป็นรายวิชาทาง 

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี ชือว่า ทิกซิต (TICCIT : Time Share Instructive Computer 

Controller Information Television) นับเป็นโปรแกรมทีประสบความสําเร็จพอสมควร 

        แนวคิดในการหาเครืองมือใช้ในโรงเรียนเริมจากนักจิตวิทยาชือ บี เอฟ สกินนอร์(B.F.Skinner) ซึง

พบว่า บุตรสาวของตนเรียนบางวิชาไม่รู้เรืองเพราะครูสอนไม่เป็น สกินเนอร์จึงค้นหาวิธีการสอนใหม่โดย

ใช้วิธีการแบบใหม่เข้าช่วย เครืองมือของเขาเรียกว่า “ เครืองช่วยสอน ” (Teaching Machine)  
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บทเรียนทีทําขึ นเรียกว่า “ Program Lesson ” การใช้เครืองช่วยสอนและการสอนแบบโปรแกรมนี เองเป็นจุด

สนใจทีนักคอมพิวเตอร์ทั งหลายนําไปคิดปรับปรุงใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ ไม่นานต่อมาการสอนแบบนี  

คือการพยายามทีจะสอนโดยไม่ให้ผู ้สอนมีบทบาทโดยตรง บทเรียนและวิธีการสอนมีลักษณะดังนี 

       1. เริมต้นจากสิงรู้ไปย ังสิงทีไม่รู้ (From the know to the unknow) จัดการสอนในเนือหาเรียงกันไป

ตามลําดับ (Linear exquence) เริมจากเรืองทีผู ้ เรียนรู้ ๆ อยู่แล้วไปจนถึงเรืองใหม่ทีย ังไม่เคยรู้ โดยทําเป็น

กรอบ (Frame) หลายๆ กรอบ ผู ้ เรียนค่อยๆ เรียนไปทีละกรอบตามลําดับของความง่ายไปสู่ความยาก 

       2. เนือหาทีค่อยเพิมขึ นนั นจะค่อยๆ เพิมขึ นทีละน้อยๆ ค่อนข้างง่ายๆ และมีสาระใหม่ไม่มากนัก ความ

เปลียนแปลงในแต่ละกรอบจะต้องสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

       3. แต่ละกรอบจะต้องมีการแนะนําความรู้ใหม่เพียงอย่างเดียว การแนะนําความรู้หรืออยู่ 

ไม่ใหม่ๆ ทีละมากๆ จะทําให้ผู ้ เรียนสับสนได้ง่าย 

      4. ในระหว่างการเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในการทําอะไรตามไปด้วย เช่น ตอบคําถาม ทําแบบฝึกหัด 

ฯลฯ ไม่ใช่ติดตามอย่างเดียวเพราะจะทําให้เกิดความน่าเบือหน่าย 

      5. การเลือกคําตอบทีผิดอาจจะทําให้กลับไปทบทวนกรอบของบทเรียนเก่าหรือ ไม่ก็เป็นกรอบใหม่ทีจะ

อธิบายถึงการเข้าใจผิด หรือความผิดพลาดทีเกิดขึ นเป็นการเพิมเนือหาเข้าไปในตัว หรือถ้าเป็นคําตอบที

ถูกต้องผู ้ เรียนจะได้เรียนเรืองใหม่เพิมเติม การได้รู้เฉลยและคําตอบหรือรู้ผลในทันทีทําให้ผู ้ เรียนเกิดความ

สนุกสนานไปด้วย ค ําตอบทีมักได้ถูกรับคําชมทีทําให้ผู ้ เรียนมีก ําลังใจ ส่วนคําตอบทีผิดบางทีอาจตําหนิซึงก็

ไม่มีใครได้ยินทําให้ไม่รู้สึกอายหรือหมดกําลังใจ 

      6.การเรียนวิธีนี ทําให้ผู ้ เรียนเรียนได้ตามความเร็วของตน จะใช้เวลาทบทวนบทเรียนหรือคิดตอบคําถาม

แต่ละข้อนานเท่าใดก็ได้ ผู ้ เรียนจะรู้สึกถูกกดดันด้วยการกําหนดเวลาทีต้องรอเพือนหรือตามเพือนให้ทัน 

      7. การเรียนในลักษณะนี เป็นการเรียนด้วยตนเองทีเน้นความถนัดของแต่ละบุคคล (Individaulized) แต่

ละคนมีความถนัดต่างกันแม้ในวิชาเดียวกัน การเรียนบทเรียนแต่ละบทก็ใชเ้วลาไม่เท่ากัน บางคนเรียน

คณิตศาสตร์เรืองการบวกใช้เวลาน้อยแต่เรืองการคูณต้องใช้เวลามาก 

      8. ในการสอนบทเรียนในลักษณะนี  การทําท้ายบทสรุปบทเรียนแต่ละบทจะช่วยให้ผู ้ เรียนได้ว ัดผลได้

ด้วยตนเอง การสรุปนั นหมายถึงการสรุปด้วยเนือหา และการสรุปติดตามผลของการเรียนด้วยว่าผู ้ เรียนใช้

เวลามากหรือน้อย หรือใช้งานอะไรเพิมเติมอีกหรือไม่ในการเรียนในห้องเรียน ยิงครูทดสอบบ่อยเท่าไรการ

เรียนก็ยิงผลเท่านั น แต่การทดสอบธรรมดามีปัญหาในเรืองการตรวจช้า 
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     9. การทํากรอบบทเรียนแต่ละบทนั นถ้าเราทําได้ดี เราจะสามารถวิเคราะห์คําตอบไปได้ด้วยประสบการณ์

ของนักเรียนแต่ละคน ทําให้ค ําตอบแตกต่างกันเราสามารถทีจะวิเคราะห์ได้จากคําตอบของนักเรียนได้ว่า 

การทีเลือกคําตอบนั นๆ ถ้าเป็นคําตอบทีผิดเป็นเพราะอะไร อาจเป็นเพราะสับสนกับเรืองอืนตีความคําถาม

ผิดไปหรือไม่เข้าใจเลย การทําแบบทดสอบทีดีผู ้ เรียนสามารถเรียบเรียงเนือหาเป็นขั นตอนจริงๆ ผู ้ เรียนควร

จะทําได้ทั งหมด แต่การทําถูกไปหมดบางครั งก็ทําให้ผู ้ เรียนเกิดความเบือหน่ายได้ 

     10. การกําหนดวัตถุประสงค์ไว ้ปลายทางว่าต้องการให้ผู ้ ใช้รู้อะไรบ้าง จะช่วยในการแบ่งเนือหาซึง

จะต้องเรียนไปตามลําดับ ทําให้ดีขึ นไม่หันเหออกไปเรืองอืนโดยไม่จ ําเป็น 

 

ต่อมาได้มีการพฒันาปรับปรุงและออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีประสิทธิภาพและมีความ

สลับซับซ้อนมากยิงขึ น โดยนําสือหลายๆ รูปแบบหรือทีเรียกว่า “มัลติมีเดีย” เข้ามาช่วยให้เกิดความ

น่าสนใจ เช่น รูป ภาพ แสง สี เสียง จนในขณะนีสามารถกล่าวได้ว่า มัลติมีเดียได้กลายเป็นองค์ประกอบ

หลักของคอมพิวเตอร์ไปแล้ว  เมือพิจารณาถึงความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนน่าจะมี

ความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction) ซึงในระยะเวลากว่า 20 ปีที

ผ่านมา การเรียนการสอนแบบโปรแกรมได้รับความสนใจวา่เป็นวิธีการทีจะช่วยให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี

ขึ น เนืองจากการเรียนการสอนวิธีนี มีหลักการพืนฐานของการใช้ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที

ค ํานึงถึงความแตกต่างระหว่าบุคคล (Individaul Differences) มีการใช้แรงเสริม (Reinforcement) และการให้

ข้อมูลป้อนกลบัแก่ผู ้ เรียน (Feedback) การเรียนการสอนลักษณะนี นอกจากจะใช้สือการเรียนการสอนในรูป

เอกสารแล้ว ได้มีผู ้พยายามสร้างเครืองสอน (Teaching Machine) เพือนําเสนอบทเรียนแบบโปรแกรมอีก

ด้วย และเมือคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการศึกษา บทเรียนแบบโปรแกรมจึงมีการพัฒนามาอยูบ่น

คอมพิวเตอร์ และทําให้เกิดการเรียนการสอนทีเรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 ปัจจุบันจากการทีคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนืองและรวดเร็ว โปรแกรมช่วยสร้าง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ นด้วยเช่นกัน ทั งในแง่ของความ

สะดวกในการใช้ และความสามารถในการรวมสือหลายรูปแบบ หรือมัลติมีเดียเข้าด้วยกัน จนในขณะนี

สามารถกล่าวได้ว่า มัลติมีเดียได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลักของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแล้ว 

นอกจากนีการนําคอมพิวเตอร์มาเชือมโยงเป็นเครือข่าย ทําให้เกิดการเรียนการสอน ในรูปแบบใหม่ๆ ทีหน้า

สนใจ เช่น การเรียนการสอนวิชาการเขียน โดยผู ้ เรียนสามารถทีจะเขียนงานรวมกัน บนเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์ และเกิดการให้ค ําแนะนําแก่กันและกันระหว่างครูกับผู ้ เรียน หรือผู ้ เรียนกับผู ้ เรียนผ่านทาง

เครือข่าย เป็นต้น นอกจากนี ย ังมีเทคโนโลยีสือหลายมิติ (Hypermedia) หรือการเชือมโยงหลายมิติ 

(Hyperlink) ซึงเป็นเทคโนโลยีเกียวกับการจัดระเบียบเชือมโยงข้อมูล ในลักษณะโยงใย โดยทีผู ้ เรียน

สามารถเรียกใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลทีเชือมโยงกันอยู่ตามแหล่งต่างๆ นี ได้ หรือ ทีรู้จักกันดีในนามของ    

CAI  on  web 

 

CAI on Web   จัดได้ว่าเป็นโฉมหน้าใหม่ของการสร้างสือการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ โดย

นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกับ เทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เนืองจาก

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเฉพาะ คือ มีความสามารถในการนําเสนอข้อมูลผ่านระบบ World Wide 

Web ซึงมีจุดเด่น ดังนี 

•The Web is a Graphical Hypertext Information System การนําเสนอข้อมูลผ่านเว็บ เป็นการ

นําเสนอด้วยข้อมูลทีสามารถเรียกหรือโยงไปย ังจุดอืนๆ ในระบบกราฟิก ซึงทําให้ข้อมูลนั นๆ มีจุดดึงดูดให้

น่าเรียกด ู

•The Web is Cross-Platform ขอ้มูลบนเว็บไม่ยึดติดกับระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) 

เนืองจากเป็นข้อมูลนั นๆ ถูกจัดเก็บเป็น Text File ดังนั นไม่ว่าจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ทีใช้ OS เป็น Unix 

หรือ Windows NT ก็สามารถเรียกดูจากคอมพิวเตอร์ทีใช้ OS ต่างจากคอมพิวเตอร์ทีเป็นเครืองแม่ข่ายได ้

•The Web is Distributed ข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปริมาณมากจากทั วโลก และผู ้ใช้จากทุก

แห่งหนทีสามารถต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา ดังนั นข้อมูลในระบบ

อินเทอร์เน็ตจึงสามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว และกว้างไกล 

•The Web is interactive การทํางานบนเว็บเป็นการทํางานแบบโต้ตอบกับผู ้ใช้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว 

ดังนั นเว็บจึงเป็นระบบ Interactive ในตัวมันเอง เริมตั งแต่ผู ้ ใช้เปิดโปรแกรมดูผลเว็บ (Browser) พิมพ์ชือ

เรียกเว็บ (URL : Uniform Resource Locator) เมือเอกสารเว็บแสดงผลผ่านเบราเซอร์ ผู ้ ใช้ก็สามารถคลิก

เลือกรายการ หรือข้อมูลทีสนใจ อันเป็นการทํางานแบบโต้ตอบไปในตัวนั นเอง 

ดังนั นจึงมีการพัฒนา CAI ให้อยู่ในรูปแบบของการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีชือ

เรียกว่า WBI (Web Based Instruction) หรือ WBT (Web Based Training) นั นเอง 
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การพัฒนา CAI on Web มีจุดเด่นกว่าการพัฒนา 

CAI ในรูปแบบปกติ ก็คือ โปรแกรมทีนํามาใช้งาน

สามารถหาได้ฟรี หรือลงทุนไม่สูงมาก เมือเทียบกับการ

พัฒนาในรูปแบบปกติ เช่นโปรแกรมสร้างสือทีมีขาย ก็

มีราคาสูงถึง 1 แสนบาทเป็นต้น ไม่ว่าจะเป็น CAI แบบ

ปกติ หรือ CAI on Web ต่างก็มีปัญหาในการพัฒนา 

ทั งสิน สําหรับ CAI on Web มีปัญหาสําคัญๆ ในเรืองความพร้อมของระบบสือสาร , ความเร็วของสัญญาณ

สือสาร , ความรู้เกียวกับเทคนิคการพัฒนาเว็บเพือสร้างสือ (ซึงเป็นเรืองใหม่ของคนไทย) , ขาดการสร้างงาน

แบบทีม ,รัฐบาลและองค์กรต้นสังกัดด้านการศึกษา ไม่ให้การสนับสนุน ,หาช่างศิลป์มาช่วยงานได้ยาก ถึง

จะมีปัญหาแต่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ย ังคงมีบทบาทต่อการศึกษาเพราะย ังประโยชน์ต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของผู ้ เรียน  
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