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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

กระบวนการเรียนการสอนในปจจุบัน มีความจํ าเปนอยางสูงที่จะตองนํ าเทคโนโลยีสาร
สนเทศ (Information Technology) เขามาจัดการ ดวยเหตุวาขอมูลขาวสารที่จะนํ าเขามาสูหองเรียน
ในปจจุบันสวนใหญแลวจะเปนขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนิกส กระบวนการสอนของครูและวิธีการ
ศึกษาของนักเรียนก็จะตองมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ในแตละสถานศึกษาจะตองมีการสราง
สรรคความรู และพัฒนาใหการศึกษามีความเหมาะสมกับสถานการณและความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น

มีสถานศึกษาในตางประเทศจํ านวนมาก ที่มีการนํ าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงและ
พฒันาองคความรูใหม ๆ อยางเสรี โดยปรับรูปแบบของความรูใหเหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียน

บทบาทของครูจะตองเปนผูสรางสรรค และสงเสริมใหนักเรียนไดใชส่ือเพื่อการศึกษาอยาง
เปนกระบวนการ ช่ัวโมงแหงการเรียนจะเปลี่ยนรูปแบบเปนสถานที่ที่ผูสอนไดจัดอุปกรณหรือ
เครือ่งมอืเพื่อสงเสริมการเรียนรู ผูเรียนจะไดรับความรู จากการศึกษาคนควาดวยตัวเองอยางแทจริง 
โดยผูเรียนจะตองมีความเขาใจถึงความสัมพันธขององคความรูกับการคนควา เขาใจและรูจักเลือก
สรรขอมูลที่มีอยูอยางมากมาย นํ ามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได

การฝกใหนักเรียนคนควาหาความรูโดยตนเองมักเปนการคนควาจากขอมูลที่ครูผูสอนได
เลือกสรรแลววามีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ มีนักวิจารณหลายทานไดให
ความเห็นวาการกระทํ าในลักษณะนี้จะทํ าใหผูเรียนไดรับประโยชนเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามนัก
เรียนยังตองการคํ าแนะนํ าและไดรับการอธิบายเพิ่มเติมจากครูผูสอนซึ่งจะทํ าใหผูเรียนเกิดความเขา
ใจมากยิ่งขึ้น และจะสงผลใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเองมากกวาการที่ครูจะเปนผูบอกใหแต
เพยีงอยางเดียว

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยฉบับนี้ประกอบดวย
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา
3. เอกสารและเว็บไซตที่เกี่ยวของ
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2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ หมวดที่วาดวย แนวการจัดการศึกษา ไดระบุไวขอหนึ่ง
วา จะตองจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา 
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

สํ าหรับหมวดที่วาดวยแหลงการเรียนรู ไดระบุวารัฐตองสงเสริมการดํ าเนินงาน และการจัด
ตัง้แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและ
นนัทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหสถาน
ศกึษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขม
แข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู ภายในชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 
เพือ่ใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิ
ปญญา และวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ 
ตลอดจนการหาวิธีการสนับสนุนใหการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน

เพือ่ไปใหถึงเปาหมายดังกลาวขางตน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงได
ก ําหนดแนวทางในการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไวในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการ
ศกึษา โดยยึดหลักการจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน แผนพัฒนาสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาคนและสังคม (พ.ศ. 2545 – 2551) ของสํ านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยของสํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ และรายงานการวิจัยประกอบการรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
3 เร่ือง คือ

1. การใชทรัพยากรสื่อสารของชาติ ดานโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติเพื่อการศึกษา
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โดยสรุปเนื้อหาสาระเชิงหลักการเพื่อเปนหลักประกันทิศทางของการพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในอันที่จะสรางสังคมแหงการเรียนรูไวดังนี้
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1. สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ในการใชส่ือเพื่อการเรียนรูตามมาตราที่รัฐ
ธรรมนูญใหความคุมครอง ไดแก มาตรา 37 เสรีภาพในการสื่อสาร มาตร 40 เสรีภาพในการใชคล่ืน
ความถี่ มาตรา 42 เสรีภาพในทางวิชาการ มาตรา 43 เสรีภาพในการศึกษา มาตรา 46 สิทธิในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม มาตรา 52 สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุข มาตรา 56 สิทธิในการบํ ารุง
รักษาสิ่งแวดลอม มาตรา 58 สิทธิในการรับทราบขาวสารขอมูลภาครัฐ และ มาตรา 78 สิทธิในการ
เขาถึงโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ

2. นโยบายและแผนการดํ าเนินงาน เพื่อเปนหลักประกันในการพัฒนาเทคโนโลยี การ
ศกึษารวมทัง้การกํ าหนดมาตรการในการเขาถึงอยางเทาเทียมดวยอัตราคาบริการพิเศษเพื่อการศึกษา

3. การระดมทุนเพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในลักษณะของไตรภาคี คือ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการเปนเจาของรวมกัน

4. การสนับสนุนและตรวจสอบการเผยแพร และการใหบริการขาวสารขอมูลที่ผานทางสื่อ
ตาง ๆ ทุกประเภท ใหครอบคลุมดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน
สาธารณะอื่นที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคทั้งในระดับชาติ ระดับทองถ่ิน รวมทั้งการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม

5. สงเสริมการเชื่อมโยงแหลงความรู รวมทั้งใหมีการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สารมาใชในการใหการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส

6. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่มีคุณภาพ ตลอด
จนสงเสริมการรูจักใชคิด และสรางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน

เพือ่ใหการนํ าเอาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไปใชในทางปฏิบัติใหเกิด
ผลสํ าเรจ็เปนรูปธรรมมากขึ้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหกับคนในชาติ อาทิ สํ านัก
งานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ไดเรงปฏิรูประบบการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะการนํ าเอาเทคโนโลยีสารเทศมาชวยเปนเครื่องมือในการพัฒนา คุณภาพ
และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา

เมือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ไดเขามามีบท
บาทตอการเรียนรูกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนก็ควรจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการใหมจะใช
ระบบการจัดการศึกษาแบบไมประสานเวลา (Asynchronous) เพยีงอยางเดียว (จดัตารางสอนเพื่อให
ครูและนักเรียน มาพบกันในสถานที่และเวลาที่กํ าหนด) เทานั้นไมเพียงพอ จํ าเปนจะตองนํ าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเสริม โดยสถานศึกษาตองมีเครือขายคอมพิวเตอรภายในและเชื่อม
ตอเขาสูอินเทอรเน็ต เพื่อใหครูสามารถสอนนักเรียนในชั้น และใหบทเรียนผานทางอินเทอรเน็ต ซ่ึง
จะชวยใหนักเรียนสามารถเขามาศึกษาไดตลอดเวลา สามารถสงการบานผานทางอิเล็กทรอนิกส
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เมลลติดตอกับอาจารยผูสอนไดตลอดเวลา โดยผานทางโฮมเพจมีการสรางเว็บเพจเพื่อสรางเนื้อหา
รายวชิา และสามารถเรียนรูจากบทเรียนออนไลน มีการใชเว็บบอรด ระบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียน
การสอนถงึกันตลอดเวลา เทคโนโลยีทํ าใหเกิดการเรียนการสอนแบบทางไกลและออนดีมานด ดัง
นั้นจะเห็นวาการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจํ าเปนตองอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรไดเขา
มาชวยประกอบการศึกษาครบถวนและมีคุณคามากขึ้น

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา

ในยคุสารสนเทศความกาวหนาทางเทคโนโลยีทํ าใหขอมูลขาวสาร และความรูซ่ึงประกอบ
กนัเปน “สารสนเทศ” นั้นสามารถลื่นไหลไดสะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยุกตใชไดอยางกวาง
ขวางตั้งแตระดับบุคลถึงระดับองคกรอุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ จนกระทั่งภาวะ “ไรพรมแดน” อันเนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดงักลาวไดเกิดขึ้นในกิจกรรมตาง ๆ และนับเปนความกลมกลืนสอดคลองกันอยางยิ่ง เชนเดียวกับ
การพัฒนาบุคลากรในสังคม ซ่ึงประกอบดวยการศึกษา และการฝกอบรมก็เปนการเรียนรูสาร
สนเทศในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนขอมูลขาวสาร หรือความรู

หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รัฐจดัสรรคลื่นความถี่ ส่ือตัวนํ าและโครงสรางพื้นฐานที่จํ าเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง 

วทิยโุทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่นเพื่อประโยชนสํ าหรับการศึกษา การทะนุ
บํ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจํ าเปน รัฐสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา 
การผลติและพัฒนาแบบเรียน ตํ ารา ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น ๆ 
โดยจดัใหมีเงินสนับสนุนและเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งการติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทํ าได อันจะนํ าไปสูการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

ใหมกีารระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากเงินอุดหนุนของรัฐ 
คาสมัปทานและผลกํ าไรที่ไดจากการดํ าเนินการกิจการ ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน รวมทั้งใหมี
การลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยี
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ใหมหีนวยงานกลาง ทํ าหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริม และประสานการวิจัย
การพัฒนาและการใชรวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

2.3 เอกสารและเว็บไซตท่ีเก่ียวของ

ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง : กลาววา
คอมพวิเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) เปนสื่อการสอนยุคใหมที่มีประ

สิทธิภาพมากและยังมีขอไดเปรียบเหนือส่ืออ่ืนๆ ดวยกันหลายประการ คอมพิวเตอรชวยสอนจึง
กลายเปนสื่อการศึกษาที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากขึ้นในแวดวงของครู อาจารย และนัก
ศกึษาในปจจบุนั การนํ าคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการสอนนั้น ไมวาจะเปนในลักษณะของการ
จัดหาคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชหรือการสรางคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้นใชเองก็ตาม ครู อาจารย 
นกัการศกึษา และผูสนใจ จํ าเปนตองมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่ง
คอมพวิเตอรชวยสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด1

บุญเลิศ อรุณพิบูลย : กลาววา
CAI มาจากคํ าวา “Computer Aided Instruction” หรือบางแหลงอาจใชคํ าวา “Computer 

Assisted Instruction” โดยมกีารใชคํ าในภาษาไทยวา “ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน” เปนกระบวนการ
เรียนการสอน โดยนํ าสื่อคอมพิวเตอรมาใชในการนํ าเสนอเนื้อหา เร่ืองราวตางๆ มีลักษณะเปนการ
เรียนโดยตรงและเปนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive) ซ่ึงก็คือ สามารถโตตอบระหวางผู
เรียนกับคอมพิวเตอรได

CAI on Web จัดไดวาเปนโฉมหนาใหมของการสรางสื่อการเรียนการสอนดวย
คอมพิวเตอร โดยนํ าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาผสมผสานกับเทคโนโลยีการศึกษาและ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมีลักษณะเฉพาะคือ มีความสามารถในการ
นํ าเสนอขอมูลผานระบบ World Wide Web ซ่ึงมีจุดเดน ดังนี้

                                                          
1 ถนอมพร (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง. คอมพิวเตอรชวยสอน กรุงเทพฯ : ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541 หนา 3
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- The Web is a graphical Hypertext Information System การนํ าเสนอขอมูลผานเว็บเปน
การน ําเสนอดวยขอมูลที่สามารถเรียกหรือโยงไปจุดอื่นๆ ในระบบกราฟก ซ่ึงทํ าใหขอ
มลูนัน้มีจุดดึงดูดใหนาเรียกดู

- The Web is Cross-Platform ขอมลูบนเว็บไมยึดติดกับระบบปฏิบัติการ (Operating 
System : OS) เนือ่งจากขอมูลนั้นๆ ถูกจัดเก็บเปน Text File ดงันัน้ไมวาจะถูกเก็บไวใน
คอมพิวเตอรที่ใช OS เปน Unix หรือ Windows NT กส็ามารถเรียกดูจากคอมพิวเตอรที่
ใช OS ตางจากคอมพิวเตอรที่เปนเครื่องแมขายได

- The Web is Distributed ขอมูลในเครือขายอินเทอรเน็ตมีปริมาณมากจากทั่วโลก และผู
ใชจากแหงหนที่สามารถตอเขาระบบอินเทอรเน็ตไดก็สามารถเรียกดูขอมูลไดตลอด
เวลา ดงันั้นขอมูลในระบบอินเทอรเน็ตจึงสามารถเผยแพรไดรวดเร็วและกวางไกล

- The Web is Interactive การท ํางานบนเว็บเปนการทํ างานแบบโตตอบกับผูใชโดยธรรม
ชาติอยูแลว ดังนั้นเว็บจึงเปนระบบ Interactive ในตัวมันเอง เร่ิมตั้งแตผูใชเปด
โปรแกรมดูผลเว็บ (Browser) พมิพช่ือเรียกเว็บ (URL : Uniform Resource Location) 
เมื่อเอกสารเว็บแสดงผลผานเบราเซอรผูใชก็สามารถคลิกเลือกรายการหรือขอมูลที่สน
ใจ อันเปนการทํ างานแบบโตตอบไปในตัวนั่นเอง

ดงันั้น จึงมีการพัฒนา CAI ใหอยูในรูปแบบของการเผยแพรผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
มช่ืีอเรียกวา WBI (Web Based Instruction) หรือ WBT (Web Based Training) นั่นเอง2

ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง : กลาววา
จากการทีค่อมพิวเตอรไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องและรวดเร็ว โปรแกรมชวยสรางบท

เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพมากขึ้นดวยเชนกัน ทั้งในแงของความ
สะดวกในการใชและความสามารถในการรวบรวมสื่อหลายรูปแบบหรือมัลติมิเดียเขาดวยกัน จนใน
ขณะนี้สามารถกลาวไดวา มัลติมิเดียกลายมาเปนองคประกอบหลักของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแลว นอกจากนี้การนํ าคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงเปนเครือขายทํ าใหเกิดการเรียนการสอนในรูป
แบบใหมๆ  ที่นาสนใจ เชน การเรียนการสอนวิชาการเขียน โดยผูเรียนสามารถที่จะเขียนงานรวมกัน
บนเครอืขายคอมพิวเตอร และเกิดการใหคํ าแนะนํ าแกกันและกันระหวางครูกับผูเรียน หรือผูเรียน
กบัผูเรียนผานทางเครือขาย เปนตน ยิ่งไปกวานั้นยังทํ าใหเกิดการเรียนการสอนแบบเชื่อมตรง (On-

                                                          
2 บุญเลิศ อรุณพิบูลย. 2544. CAI on Web. [ระบบออนไลน] แหลงที่มา
http://www.nectec.or.th/courseware/cai/cai-on-web/cai-present.html (27 กันยายน 2544)
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line) ซ่ึงผูเรียนสามารถเขามาคนหาขอมูล หรือเรียกดูเนื้อหาบทเรียนหรือใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนบนเครือขายคอมพิวเตอร (CAI on the Web) โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเครือขายอินเทอรเน็ตที่
เชือ่มตอคอมพิวเตอรไปทั่วโลก3

ภูษิต กอนสุรินทร : กลาววา
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มาจากภาษาอังกฤษวา Computer Aided Instruction และถาจะ

กลาวถึงความหมาย ก็จะหมายถึง ส่ือที่ใชในการเรียนการสอน โดยใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการนํ าเสนอบทเรียนหรือการเรียนรูส่ิงตางๆ โดยส่ือเหลานั้นจะอยูในรูปของขอ
ความ ภาพนิง่ กราฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน และเสียง ในการถายทอดเนื้อหาบท
เรียนหรือองคความรู เพื่อใหมีความใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด ซ่ึงผูเรียนจะใช
ทบทวนหรือเรียนรูจากเนื้อหาที่นํ าเสนอบนคอมพิวเตอร โดยเนื้อหาความรูในคอมพิวเตอรชวย
สอนจะไดรับการถายทอดในลักษณะที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติและโครงสราง
ของเนื้อหาวิชา4

บูรณะ สมชัย : กลาววา
ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นผูเรียนมีศักยภาพ แตกตางกันทั้งทางรางกาย ความรู ความ

สามารถ และระดับมันสมอง แมจะมีการจัดการเรียนการสอนสองทางแลวก็ตาม ผูเรียนแตละคนจะ
รับรูไดไมเทากัน ทํ าใหผูเรียนที่เรียนชาตองใชเวลามากในการเรียนรู สวนผูเรียนที่เรียนรูไดเร็วตอง
เสยีเวลารอผูเรียนชาทํ าใหเกิดการเบื่อหนายได จึงไดมีนักการศึกษาทํ าการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนไดเปนเอกภาพตามระดับความสามารถของผูเรียน เรียกวา “การศึกษาตามเอกัตภาพ”

การศึกษาตามเอกัตภาพ มีอยู 3 ลักษณะ ไดแก
1. บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) เปนบทเรียนที่จัดเปนหนวยๆ มีกระบวน

การเรยีนรู และวัดผลเบ็ดเสร็จ เมื่อเรียนรูผานเกณฑในหนวยหนึ่งแลว จึงจะผานไปเรียนในหนวย
ตอไปได บทเรียนโปรแกรมนี้ สกินเนอร (B.F. Skinner) เปนผูคิดขึ้นมา เพื่อแกปญหาการเรียนออน
ของบุตรสาวตนเอง

                                                          
3 ถนอมพร (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง. คอมพิวเตอรชวยสอน กรุงเทพฯ : ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541 หนา 23
4 ภูษิต กอนสุรินทร. คอมพิวเตอรชวยสอนผานบนอินทราเน็ต การคนควาอืสระเชิงวิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543. หนา 8
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2. บทเรียนโมดูล (Module Instruction) เปนบทเรียนอุปกรณและสื่อ เพื่อประกอบการเรียน
รูครบวงจร อยูในชุดการเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูและทดลองหาประสบการณไดดวยตนเอง

3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) พฒันามาจากบท
เรียนโปรแกรมของ B.F Skinner ตามววิฒันาการทางเทคโนโลยี โดยใชคอมพิวเตอรเปนตัวนํ า
เสนอบทเรียน

บทเรียนทั้ง 3 ประเภทที่กลาวมานั้น บทเรียน CAI มปีระสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเปนเรื่องที่ครู-อาจารย ควรจะ
ใหความสํ าคัญกับบทเรียน CAI ใหมากในกระบวนการจัดการเรียนการสอน5

ครรชิต มาลัยวงศ : กลาววา
ไมวาจะพัฒนาการศึกษาในระดับใด ทุกประเทศจํ าเปนตองใชเทคโนโลยีทางการศึกษา

และตองอาศัยเทคโนโลยีเปนหลักเพื่อพัฒนาประเทศกันทั้งนั้น หรือกลาวไดอีกเหมือนกันวาทุก
ประเทศจํ าเปนตองใชเทคโนโลยีทางปญญายุคหลังเครื่องจักรทั้งสิ้น

ประเทศที่พัฒนาแลวยอมมองเห็นความจริงในขอนี้ แมประเทศที่การเศรษฐกิจกํ าลังรุงเรือง
ก็ทุมเทเงินทอง เพื่อใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหสัมฤทธิผล แตถึงแมจะเปนประเทศที่ยากจนก็
ยอมสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการศึกษาไดเหมือนกัน อยางไรก็ตาม 
สํ าหรับประเทศที่ยากจนนั้น จะประสบปญหาตางๆ มากเชน ตองตอสูกับงานที่ลาชาของระบบราช
การ จะตองชกัชวนใหประชาชนเกิดความสนใจในเทคโนโลยีการศึกษา ยิ่งไปกวานั้นจะตองไดรับ
ความรวมมือจากครูบาอาจารยเปนอยางดีดวย ครูบาอาจารยนั้นยอมมีบทบาทสํ าคัญมาก เพราะถา
ครูรวมมอืแลวประชาชนทั่วไปยอมรวมมือดวยดุษฎี ทั้งนี้เพราะเหตุวาการใชเทคโนโลยีใหมๆ ใน
การจดัการศึกษานั้น ครูจะตองเปนหัวเร่ียวหัวแรงที่สํ าคัญที่สุด6

ครรชิต มาลัยวงศ : กลาววา
ความแพรหลายของคอมพิวเตอรในสถานศึกษาทํ าใหอาจารยเร่ิมขวนขวายศึกษาหาความรู

เร่ืองเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมากขึ้น
ความรูดานหนึ่งที่สนใจกันมาก ก็คือความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในดานการเรียน

การสอน หรือที่เรียกวา การสอนใชคอมพิวเตอรชวย หรือ Computer Assisted Instruction ที่เรียก
                                                          
5 บูรณะ สมชัย. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จํ ากัด, 2538
6 ครรชิต มาลัยวงศ. 2544. ไอทีเพื่อการศึกษาไทย. [ระบบออนไลน] แหลงที่มา
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ยอๆ วา CAI นอกเหนอืความรูในดานการใชแลวอยางนอยควรจะรูเนื้อหาที่เปนพื้นฐานสํ าคัญทาง
ดานไอทดีวย หากครูอาจารยมีความรูในดานหลักการมากขึ้นแลวไมตองวิตกวาไอทีจะเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วมากนอยเพียงใด เพราะจะยังสามารถติดตามความกาวหนานั้นไดโดยไมลํ าบากมากนัก 
ความรูพื้นฐานที่วานี้ ก็คือเร่ืองที่เกี่ยวกับการทํ างานพื้นฐานของคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม 
ระบบเครือขาย ระบบขอมูล และระบบอินเทอรเน็ต ตลอดจนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบอุปกรณไอทีตางๆ รวมถึงการใชประโยชนอินเทอรเน็ตในดานการเรียน
การสอน7

                                                          
7 ครรชิต มาลัยวงศ. 2544. อาจารยกับไอที. [ระบบออนไลน] แหลงที่มา
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