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ผูอํานวยการ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู หรือที่รูจักกันในชื่อ Learning Management
System (LMS) นับเปนหนึ่งในประเด็นทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยูในความสนใจมากที่สดุ
ของนักการศึกษาและนักพัฒนาซอฟตแวรทั่วโลกในชวงสองถึงสามปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องจากระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู
ซึ่งเปนระบบที่ชวยอํานวยความสะดวกใหกับทั้งผูส อนและผูเรียนใน
การจัดการสอน และการเรียนรูในลักษณะออนไลน ครอบคลุมถึง การเตรียมเนื้อหาการเรียนรู
สําหรับผูเรียน การติดตอสือ่ สารระหวางผูเรียนกับผูสอน และหรือ เพื่อนรวมชัน้ เรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เกีย่ วของ รวมถึง การจัดการทดสอบ ประเมิน หรือ การสํารวจความคิดเห็น
ของผูเรียน นับเปนองคประกอบหลักที่สําคัญ นอกเหนือไปจากองคประกอบทางดานคอรสแวร /
เนื้อหาบทเรียนของการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) นอกจากนี้ ระบบบริหาร
จัดการการเรียนรู ยังถือวาเปนเทคโนโลยีที่มีผูใหความสนใจในการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนเวลา
มากกวาทศวรรษแลว
ชวงของการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรูเริ่มตั้งแตกลางศตวรรษที่ 90 โดยเปนยุค
ของเครื่องมือบริหารจัดการรายวิชา (Course Management Tools/ System) โดยชวงแรกของการ
พัฒนา ระบบฯ ครอบคลุมเครื่องมือจํานวนไมมากนัก ทั้งนี้เพราะการมุงเนนของ e-Learning ใน
ชวงแรกนั้น ยังอยูที่การปรับเนื้อหาของการสอนที่มีอยูในลักษณะเดิมใหอยูใ นรูปดิจติ ัล รวมถึงการ
ใชเครื่องมือเพือ่ การติดตอสื่อสารออนไลน เชน เว็บบอรด หรือ แช็ท เทานั้น ตอมา ไดมีการพัฒนา
เครื่องมือที่หลากหลายขึ้น และสลับซับซอนมากขึ้น รวมถึงมีการบูรณาการเครื่องมือที่หลากหลาย
เขาเปนระบบเดียวกัน หลังจากนั้น ไดมีการมุงเนนการพัฒนาระบบฯ ที่เนนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการการเรียนรูโดยรวม
โดยไมไดจํากัดเฉพาะเครื่องมือสําหรับการจัดการรายวิชาออนไลน
เทานั้น เกิดคําที่ใชเรียกระบบฯ ในชวงนี้ วาเปน ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning
Management System) 1 จนถึง ยุคปจจุบัน เกิดคําศัพทใหมที่ใชเรียกระบบฯ วาเปนระบบบริหาร
จัดการเนื้อหาการเรียนรู (Learning Content Management System) ซึ่งหมายถึง ระบบที่มีการบูรณา
การในสวนของเครื่องมือการสรางและจัดการเนื้อหา (Content) ไวภายในตัวระบบฯ ดวย

คําวา ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System) ยังเปนคําที่ไดรับความนิยมในขณะนี้ บทความนีจ้ ึงขอใชคําวา ระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู แทนคําวา ระบบบริหารจัดการรายวิชา (Course Management System) หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหารายวิชา
(Learning Content Management System)
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จากความนิยมของการใชระบบบริหารจัดการการเรียนรูท ี่เพิ่มมากขึ้น จึงทําใหเกิดความ
สนใจในหมูนกั การศึกษาและนักพัฒนาซอฟตแวรถึงแนวโนมของระบบบริหารจัดการการเรียนรู
แหงอนาคต
เครื่องมือที่ระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคตควรจะมีการบูรณาการไว
รวมทั้งประเด็นสําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบฯ บทความนี้ จึงเขียนขึ้นเพื่อนําเสนอ
คําแนะนําเชิงแนวคิด (conceptual guideline) ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การเรียนรู
โดยมีฐานคําแนะนําจากผลของการศึกษาคนควาและวิจัยที่ผูเขียนไดดําเนินการในป
พ.ศ. 2546-2547 ในหัวขอเรื่อง Next-Generation e-Learning (Laohajaratsang, 2005) ซึ่งในงานวิจัย
ดังกลาว ไดศึกษาถึง ขอดี และขอจํากัดของระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่มกี ารใชงานในชวง
ศึกษาวิจัย รวมถึงจากการทบทวนเครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่ไดรบั การยอมรับใน
ปจจุบันจํานวน 66 ระบบ รวมทั้งเครื่องมือของระบบฯ ที่กําลังอยูในชวงของการวิจยั ทดลองอยูโดย
ที่ยังไมไดมีการนํามาใชงานจริง และจากการศึกษาและสัมภาษณนักคิดดานการออกแบบระบบฯ ที่
ไดรับการยอมรับในตางประเทศเกี่ยวกับแนวโนมของการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรูใน
อนาคต นอกจากนี้ บทความนี้จะนําเสนอในสวนของการนําบทสรุปจากการศึกษาคนควาและวิจัย
ไปใชในการพัฒนาเครื่องมือเพิ่มเติม LAMS (Learning Activity Management System) บนระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู ชื่อ KC (Knowledge Creator)2 เวอรชั่น 4 ซึ่งเปนระบบบริหารจัดการการ
เรียนรูของมหาวิทยาลัยเชียงใหมดว ย
ขอดีและขอจํากัดของระบบบริหารจัดการการเรียนรู
ระบบบริหารจัดการการเรียนรูในปจจุบัน ครอบคลุมเครื่องมือตางๆ ที่มีประโยชนในการ
อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนอยูพอสมควร อยางไรก็ดี แมวาในบานเรา ผูสอนที่
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ e-Learning จะหันมาใหความนิยมในการใชระบบบริหารจัดการ
เรียนรูมากขึ้นเรื่อยๆ (โดยเปรียบเทียบกับผูสอนสมัยกอน ที่มักนิยมใชโปรแกรมสรางเว็บในการ
พัฒนาเว็บการสอน (WBI) ขึ้นเองและอัพโหลดไวบนเซิรพเวอรทใี่ หบริการพืน้ ที่) แตยังมีความ
จําเปนสําหรับนักการศึกษาและนักพัฒนาซอฟตแวรทจี่ ะตองใหความสนใจศึกษาเพื่อการปรับปรุง
ระบบฯ ตอไปเพื่อใหไดมาซึ่งระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่สมบูรณยิ่งขึ้นและเหมาะสมสําหรับ
การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Learning สําหรับผูเรียนและผูสอนในอนาคต ในสวน
นี้จะอธิบายถึงขอดีและขอจํากัดของระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่มใี ชในปจจุบัน

ระบบ KC-Moodle เปนระบบบริหารจัดการการเรียนรูเวอรชนั่ 4 ที่พัฒนาขึ้นโดยสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยนํา
ระบบ Moodle เวอรชั่น 1.5.1 ซึ่งเปนซอฟตแวรในลักษณะ Open Source มาพัฒนาในลักษณะของการบูรณาการระบบ (System
Integration)
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ขอดีและขอจํากัดของระบบบริหารจัดการการเรียนรู
ขอดีและขอจํากัดของระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่ไดนําเสนอในบทความนี้ มาจาก
การศึกษารายงานการประเมิน
ระบบบริหารจัดการการเรียนรูจํานวนหลายชิ้นดวยกัน
ซึง่
วัตถุประสงคของรายงานสวนใหญ ไดแก การแนะนําเกีย่ วกับการเลือกระบบบริหารจัดการการ
เรียนรูสําหรับสถาบันการศึกษาหรือบริษทั ตางๆ
นอกจากนี้ ขอมูลบางสวนมาจากการศึกษา
บทความที่ไดรับการตีพิมพ ซึ่งมีการอภิปรายเกี่ยวกับขอดีและขอจํากัดของระบบบริหารจัดการการ
เรียนรูในปจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ขอดี
• ระบบบริหารจัดการการเรียนรูในปจจุบัน ครอบคลุมเครื่องมือที่หลากหลายขึ้นมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับในชวงแรกที่ไดมีการพัฒนาระบบฯ ขึน้ จากเว็บไซต edutools ที่เปน
เว็บไซตที่ไดมกี ารนําเสนอขอมูลและรายงานการเปรียบเทียบระบบฯ ตางๆ ที่ไดมกี ารใช
งานกันอยูจริง พบวา รายการของเครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่ใชในการ
ประเมินมีอยูมากกวา 30 รายการดวยกัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแตเครื่องมือสําหรับการจัดระบบ
ที่ไมสลับซับซอน เชน ปฏิทิน (calendar) ไปจนถึงเครื่องมือขั้นสูงที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียน
มีสวนรวมกับการเรียนใหมากขึ้น เชน เครือ่ งมือรวบรวมชิ้นงานผูเรียน (student portfolios)
เปนตน
• การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรูใ นปจจุบนั ไมไดจํากัดเฉพาะปริมาณของ
เครื่องมือ แตยังครอบคลุมในดานของคุณภาพของเครื่องมือบางประเภทดวย ตัวอยางเชน
เครื่องมือในลักษณะเว็บบอรด หรือ กระดานเสวนา (อาจเรียกวา Discussion Forums) ซึ่ง
ในขณะนี้เครื่องมือดังกลาวไมไดจํากัดเฉพาะแคความสามารถในการอนุญาตผูใชในการ
จัดเรียงและแสดงขอความที่ไดนําเสนอเทานั้น หากแตยังสามารถคอยอัพเดตขอมูลการ
โพสตลงบนกระดานเสวนา
และสงอีเมลลแจงใหทราบไปยังผูรับเมื่อมีขอความใหมๆ
ไดรับการโพสต เปนตน
• ระบบบริหารจัดการเรียนรูส วนใหญในขณะนี้สามารถนําไปเชื่อมตอกับระบบอื่นๆ ได
ตัวอยางเชน การเชื่อมตอของระบบฯ กับระบบอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบ
ฐานขอมูล ระบบ SAP ระบบ KMS เปนตน
• มีระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในชวงหลังมากขึน้ ที่ เปน Open
Source ซึ่งหมายถึงการที่ผูใชสามารถดาวนโหลดระบบฯ มาพัฒนา หรือปรับใชไดโดยไม
ตองเสียคาใชจา ย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบในลักษณะเชิงพาณิชย (proprietary) ซึ่งผูใช
จําเปนตองเสียคาใชจาย ซึ่งมักจะคิดคาใชจา ยคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร (license) เทากับจํานวน
ของผูใช

ขอจํากัด
• ขอจํากัดสําคัญที่ผูใชงานระบบฯ สวนใหญพบ ไดแก การที่เครื่องมือของระบบฯ ไมไดมี
ฐานพัฒนาจากทฤษฎีการเรียนรู กลาวคือ เครื่องมือตางๆ อันหลากหลายที่ไดรับการพัฒนา
มาแลวนัน้
ยังไมสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรูเปนไปตามหลักทางครุศาสตร
(pedagogy-driven) ไดอยางเต็มที่หรืออีกนัยหนึ่ง หลักทางดานการจัดการเรียนการสอน
(McGee, 2003) รวมทั้งยังไมยดื หยุนเพียงพอสําหรับความตองการในการออกแบบ
การเรียนของผูส อนในสมัยใหม ซึ่งเนนการเรียนในลักษณะทีย่ ึดผูเรียนเปนสําคัญ เชน
การใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูตามความสามารถของตนตามกระบวนการเรียนรูที่ผูสอนได
ออกแบบไวกอ นแลว (pre-designed learning sequences) เปนตน จึงทําใหการจัดการเรียนรู
ดวยระบบฯ ที่ไดพัฒนาขึ้นมักอยูใ นลักษณะซ้ําๆ เดิม และสงผลตอความนาเบื่อของ
การเรียนในลักษณะ e-Learning
• ระบบบริหารจัดการการเรียนรูสวนใหญยงั ไมสนับสนุนการใชทรัพยากรการเรียนรูรว มกัน
จากงานวิจยั ของผูเขียน พบวา มีระบบฯ เพียง 6% จากจํานวนทั้งสิ้น 66 ระบบ 3 เทานั้นที่
สนับสนุนการใชทรัพยากรการเรียนรู รวมถึงการนํากลับมาใชใหมของทรัพยากรดังกลาว
เทานั้น เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหมๆ เปนงานที่ตองการเวลา คาใชจาย
และความพยายามมาก ระบบฯ ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในอนาคตจึงควรจัดหาเครื่องมือที่จะ
อํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการใชทรัพยากรการเรียนรูรวมกัน รวมถึงการนํากลับมา
ใชใหมดวย
• แมวาระบบฯ จะมีเครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน ขอจํากัดอยางหนึ่ง
ที่พบ ไดแก การที่ระบบฯ มีการใชงานที่สลับซับซอนมากยิ่งขึน้ ตามไปดวย มีตัวอยาง
ระบบฯ หลายระบบดวยกัน ที่ไดรับการยอมรับวาเปนระบบฯ ที่มีเครื่องมือที่พรอมไปดวย
เครื่องมือที่หลากหลาย อยางไรก็ดี กลับไมไดรับความนิยมนักในหมูผ ูใช เนื่องจากความ
สลับซับซอนในการใชงานของระบบฯ ดังกลาว
• แมวาขอดีของระบบฯ ประการหนึ่งไดแก การที่ระบบฯ สวนใหญที่ไดพัฒนาขึ้นในระยะ
หลังจะเปน Open Source หากขอจํากัดขอหนึ่ง ไดแก การที่ระบบสวนใหญยังเปนเชิง
พาณิชย นอกจากนี้ ในความจริงแลวระบบสวนใหญยังมีราคาแพง และเหมาะสําหรับ
สถาบันการศึกษาขนาดใหญที่มีงบประมาณดําเนินการดานไอทีสูงเทานั้น
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Laohajaratsang, T. (2004). Next-Generation e-Learning: Sharing and Re-Use Digital Learning
Resources with Pedagogically-Sound e-Learning Tools. International Journal of the Computer, the
Internet and Management, Vol. 12. No.2. (May-August, 2004), pp 72-80.

การเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการการเรียนรู
ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นถึง จํานวนและเปอรเซ็นตของเครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการ
เรียนรูจํานวน 66 ระบบที่ไดทําการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงเนน
เฉพาะในดานของเครื่องมือและประโยชนที่เกี่ยวของอันสงผลถึงการเรียนการสอน การศึกษาผลจึง
มุงเนนเฉพาะสวนที่เกีย่ วกับเครื่องมือซึ่งอยูภายใตกลุมเครื่องมือที่เกี่ยวของเทานั้น
อันไดแก
เครื่องมือที่เกี่ยวกับการเขามามีสวนรวมของผูเรียน
เครื่องมือที่เกี่ยวกับการออกแบบการเรียน
การสอน และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร 4
จากขอมูลที่นําเสนอ สามารถสรุปไดวา จากเครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู 66
ระบบ มีระบบฯ มากกวาครึ่งหนึ่งทีไ่ มมีเครื่องมือที่สนับสนุนการเขามามีสวนรวมของผูเรียน
(Student Community Building) เครื่องมือนําเสนอภาพวิดีโอ (Video Services) กระดานขาว
(Whiteboard) เครื่องมือที่สนับสนุนการใชเนื้อหารวมกัน (Content Sharing and Reuse) เครื่องมือ
จัดการหลักสูตร (Curriculum Management) และมาตรฐานการเรียนการสอน (Standards
Compliance) ครึ่งหนึ่งของระบบฯ ที่ไดรับการประเมินเทานั้นที่มเี ครื่องมือที่ชวยในการออกแบบ
การเรียนการสอน (Instructional Design Tools)
เครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู จํานวนระบบฯ
รอยละ
เครื่องมือที่สนับสนุนการเขามามีสวนรวม
ของผูเรียน
Groupwork
49
74.24%
Self-assessment
51
77.27%
Student Community Building
27*
40.90%
Student Portfolios
40
60.60%
เครื่องมือติดตอสื่อสาร
Discussion Forums
61
92.42%
File Exchange
53
80.30%
Internal email
56
84.85%
Online Journal/ Notes
40
60.60%
Real-time Chat
49
74.24%
Video Services
12*
18.18%
Whiteboard
24*
36.36%
การศึกษาครั้งนี้ใชกลุมของเครื่องมือในการประเมิน ของ บรูซ แลนดอน (Bruce Landon’s Comparative Analysis of Online
Educational Delivery Applications)
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เครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู
เครื่องมือออกแบบการเรียนการสอน
Accessibility Compliance
Content Sharing and Reuse
Course Templates
Curriculum Management
Customized Look and Feel
Instructional Design Tools
Instructional Standards Compliance

จํานวนระบบฯ

รอยละ

40
4*
43
17*
47
33*
37*

60.60%
6.06%
65.15%
25.76%
71.21%
50.00%
56.06%

ตาราง 1: จํานวนและเปอรเซ็นตของเครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู (N = 66 ระบบ)
ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นขอมูลการเปรียบเทียบเครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู
2 ระบบ ไดแก ระบบ web CT 4.1 Campus Edition และระบบ Blackboard 6 ซึ่งเปนระบบฯ ที่
ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก 2 ระบบในชวงป พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนชวงของการดําเนินการวิจยั
จากตาราง 2 สรุปไดวา ระบบฯ ทั้งสองเปนระบบที่มีความสมบูรณคอนขางมาก มีเครื่องมือตางๆ ที่
มีอนุญาตใหผใู ชสามารถสรางสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูใ นลักษณะออนไลนไดอยางกวางขวาง
อยางไรก็ดี พบวา ระบบฯ ทั้งสองในขณะที่ทําการประเมินนั้น ยังไมมีเครื่องมือที่สนับสนุนการใช
ทรัพยากรการเรียนรูรวมกัน ซึ่งจากการศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง พบวา เวอรชั่นตอมาของระบบฯ ทั้ง
สองไดออกแบบพัฒนาเครือ่ งมือที่สนับสนุนการใชทรัพยากรการเรียนรูรวมกันแลว
เครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู
เครื่องมือที่สนับสนุนการเขามามีสวนรวม
ของผูเรียน
Groupwork
Self-assessment
Student Community Building
Student Portfolios
เครื่องมือติดตอสื่อสาร
Discussion Forums
File Exchange
Internal email

WebCT 4.1 Campus Blackboard 6
Edition

มี
มี
ไมมี
มี

มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี

มี
มี
มี

เครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู

WebCT 4.1 Campus Blackboard 6
Edition
มี
มี
มี
มี
ไมมี
มี
มี
มี

Online Journal/ Notes
Real-time Chat
Video Services
Whiteboard
เครื่องมือออกแบบการเรียนการสอน
Accessibility Compliance
มี
มี
Content Sharing/ Reuse
ไมมี
ไมมี
Course Templates
มี
มี
Curriculum Management
มี
ไมมี
Customized Look and Feel
มี
มี
Instructional Design Tools
มี
มี
Instructional Standards Compliance
มี
มี
ตาราง 2: การเปรียบเทียบเครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู 2 ระบบ ไดแก
ระบบ web CT 4.1 Campus Edition และ ระบบ Blackboard 6
ความตองการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคต
ดังที่ไดกลาวมาแลวในสวนของขอจํากัดของระบบฯ ในปจจุบัน ยังมีผูใชจํานวนหนึ่งที่
ยังคงไมพอใจกับเครื่องมือ/ การทํางานของระบบฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงทวี่ า ระบบฯ นั้นยังไม
สามารถตอบสนองการเรียนรูอยางมีความหมาย ดังนัน้ จึงจําเปนที่นกั การศึกษาและนักพัฒนาระบบ
จะตองมีการพิจารณาถึงการออกแบบระบบฯ เพื่อสงเสริมการเรียนรูท ี่มีความหมาย และมุงเนนใน
สวนของเครื่องมือที่รองรับกับทฤษฎีดานการศึกษาเรียนรูจากหลักกระบวนทัศนตางๆ อีกนัยหนึง่
นักการศึกษาและนักพัฒนาระบบฯ
แหงอนาคตควรมีการพัฒนาเครื่องมืออันหลากหลายใหกับ
ผูสอนในการนําไปประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียน
ในสวนนี้ จะนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ เครื่องมือของระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหง
อนาคต ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก เครื่องมือที่เกี่ยวกับการเขามามีสวนรวมของ
ผูเรียน เครื่องมือที่เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร

เครื่องมือที่เกี่ยวกับการเขามามีสวนรวมของผูเรียน
ในปจจุบนั จะเห็นไดวา ระบบบริหารจัดการการเรียนรูสวนใหญจดั หาเครื่องมือที่สงเสริม
การมีสวนรวมของผูเรียนอยูม ากพอสมควรอยูแลว (ตาราง 1) อยางไรก็ดี ระบบบริหารจัดการการ
เรียนรูแหงอนาคตจะตองออกแบบเครื่องมือที่สามารถสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม
(Collaborative Learning) ระหวางผูเรียนดวยกัน โดยมีการแนะนํา (Scaffold) ผูเรียนอยางมีระบบ
มากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน เครือ่ งมือ Journal ที่ออกแบบใหมีการจัดหาคําแนะนําใหกบั ผูเรียนในการ
สื่อสารและทํางานรวมกันกับผูเรียนอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ โดยแนะนําวิธกี ารในการเขียน
รายงานสะทอนความคิดเพื่อแบงปนประสบการณกับผูเรียนอื่นๆ หรือ แนะนําวิธีการในการแสดง
ความคิดเห็นหรือคอมเมนตผลงานของผูเรียนคนอื่นๆ ในเชิงสรางสรรค เปนตน (ดังตัวอยาง
เครื่องมือ ภาพ 1)

ภาพ 1: ตัวอยางของเครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคต (www.moodle.org)
นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคตควรจัดใหมีเครื่องมือใหมๆ ใน
ลักษณะของเทมเพลต หรือ วิซารด ที่ชวยใหผูเรียนสามารถมุงเนนอยูที่กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
(มากกวาการทีจ่ ะตองเสียเวลาในการสืบไปรอบๆ ระบบฯ เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ) รวมถึง
การสงผลถึงโอกาสในการฝกฝนการสะทอนความคิดไดมากขึ้น ตัวอยางของเครื่องมือที่ชวยให
ผูเรียนมุงเนนที่กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายไดมากขึ้น ไดแก เครื่องมือที่ชื่อ LAMS (Learning
Activities Management System) ดังภาพ 2 ซึ่งจะอภิปรายในสวนของการประยุกตแนวคิดฯ ตอไป

ภาพ 2: แสดงตัวอยางของเครื่องมือ LAMS: Learning Activities Management System
เครื่องมือที่เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน
ในปจจุบนั เครื่องมือที่เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนที่มีอยูในระบบฯ ปจจุบัน
ยังคงอยูในลักษณะที่ชวยผูสอนใหออกแบบลําดับการเรียนรู (learning sequences) ในลักษณะที่
จํากัดในรูปของเทมเพลต หรือวิซารดอยางงายๆ อยางไรก็ดี ระบบบริหารจัดการเรียนรูแหงอนาคต
จะตองจัดหาความชวยเหลือสําหรับผูสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ กวาเดิม ปจจุบนั พบตัวอยางของ
ความพยายามในการพัฒนาเครื่องมือที่ชวยใหผูสอนออกแบบลําดับการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น โดย
อนุญาตใหทั้งผูสอนออกแบบลําดับการเรียนรูในรูปของกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งในแงความหลากหลายของกิจกรรม รวมถึงการสนับสนุนผูสอนในดานของการออกแบบในเชิง
ลําดับการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ หรือการสนับสนุนผูเรียนในดานการเขาถึงการเรียนรูโดยมุงเนน
ในกิจกรรมทีท่ ําอยางตอเนือ่ ง ซึ่งไดแก เครื่องมือที่ชื่อ LAMS (Learning Activities Management
System) (ดังภาพ 2) และจะอธิบายถึงรายละเอียดในสวนของการนําแนวคิดไปประยุกตใชสําหรับ
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู KC ในสวนถัดไป
ยิ่งไปกวานัน้ ระบบฯ แหงอนาคต ควรมีเครื่องมือที่อนุญาตใหผูสอนสามารถออกแบบ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรูทมี่ ีความหมายสําหรับผูเรียนมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการทางระบบ (System
Approach) เชน เครื่องมือในรูปเทมเพลต หรือ วิซารด ทีอ่ นุญาตใหผูสอนสามารถเขียน
วัตถุประสงค (พรอมคําแนะนํา) เลือกรูปแบบของกิจกรรม และ สื่อเนื้อหาการเรียนรูที่เหมาะสม
เรื่อยไปจนถึงการออกแบบทดสอบที่สอดคลองกันกับวัตถุประสงค นอกจากนี้ เครื่องมือของระบบ
บริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคตควรที่จะจัดหาเครื่องมือขั้นสูงใหกบั ผูสอนในลักษณะอื่นๆ เชน

เครื่องมือที่อนุญาตใหผูสอนสามารถสรางสื่อเนื้อหาในลักษณะของเกม และ/ หรือการจําลองใน
โลกแหงความจริงในลักษณะออนไลน
เครื่องมือที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
• เครื่องมือใหบริการการสตรีมมิ่งภาพและเสียง (Integrated Video Services)
เครื่องมือของการสตรีมมิ่งภาพและเสียงควรที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนเครื่องมือ
มาตรฐาน หรือเครื่องมือบังคับสําหรับระบบบริหารจัดการการเรียนรูแ หงอนาคต จากขอมูลที่ไดทํา
การประเมินระบบฯ พบวา มีเพียง 18% ของระบบฯ เทานั้นที่ไดมกี ารพัฒนาเครื่องมือดานการ
สตรีมมิ่งภาพและเสียงเขาไวเปนสวนหนึง่ ของระบบฯ อยางสมบูรณ อยางไรก็ดี จากการศึกษาใน
รายละเอียดพบวา สําหรับระบบฯ 82% ที่เหลือนั้น แมวาจะไมไดบูรณาการเครื่องมือดานสตรีมมิ่ง
ภาพและเสียงเอาไวเปนสวนหนึ่งของระบบ แตสวนใหญจะจัดใหมีบริการในลักษณะของ add-ons
โดยการจัดหาลิงคเชื่อมโยงไปยังเซิรพเวอรที่ทําหนาที่ใหบริการในการทําสตรีมมิ่งแทน จาก
หลักฐานงานวิจัยที่ผานมา พบวา การนําเสนอเนื้อหาการเรียนในลักษณะของภาพวีดิโอสตรีมมิ่ง
สามารถเปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสําหรับการนําเสนอเนื้อหาใหกบั ผูเรียน ทั้งนี้เพราะมีงานวิจยั
หลายชิ้นที่สรุปไดวา ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีกวาจากการดูภาพจากวิดีโอ เมื่อเปรียบเทียบกับ
การอานเนื้อหาในลักษณะของขอความเพียงอยางเดียว
• เครื่องมือสนับสนุนการแลกเปลี่ยน อภิปราย แสดงความเห็น
ระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคตควรจะมีเครื่องมือที่อนุญาตใหผูเรียนแสดง
ความคิดเห็น สื่อสารความเห็นและความคิดตางๆ ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น ยกตัวอยางเชน ผูเรียน
ควรมีโอกาสในการเขียน (ในที่นี้เทากับการพิมพ) ขอความตางๆ ที่อาจเปนคอมเมนต การแสดง
ความคิดเห็น หรือการประเมินในขณะทีก่ าํ ลังเรียนรูเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง ตัวอยางเชน การอนุญาต
ใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาการเรียนในลักษณะของภาพวิดีโอสตรีมมิ่ง และในขณะเดียวกันอนุญาตให
ผูเรียนสามารถพิมพโนตยอ ขอความเพิ่มเติม หรือคอมเมนตใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาทีก่ ําลังศึกษาอยูได
และยิ่งไปกวานั้น หากเมื่อเปดกลับมาเรียนในตําแหนงเดิม ก็จะสามารถเขาถึงในสวนของโนตยอ
เดิมที่ไดบนั ทึกไวดวย ซึ่งเปนวิธีการในลักษณะเดียวกันกับการที่ผูเรียนสามารถติดกระดาษโนต
เหลืองลงบนชี้ทเอกสารในขณะที่อานเนื้อหาไปดวย (ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือในลักษณะนี้
ไดจากเว็บไซต www.siliconchalk.com)

ภาพ 3 แสดงตัวอยางเครื่องมือบนระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคต
• เครื่องมือติดตอสื่อสารกับโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ)
ระบบของอนาคตจะตองสนับสนุนการเรียนแบบเคลื่อนที่ (โมบายล) กลาวคือ ผูเรียน
จะตองสามารถใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) เปนสวนหนึ่งของการเรียนรู ในขณะนีพ้ บวามีความ
พยายามในการทดสอบเครื่องมือใหมๆ ที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่เชื่อมตอกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่โดยอยูในลักษณะของเครื่องมือที่เปน plug-in ตัวอยางของเครื่องมือในลักษณะนี้
ที่มีการใชงานแลวที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก ระบบการแจงเตือนเมลลไปยังโทรศัพทมือถือของ
ผูเรียน ในกรณีที่ผูเรียนไดรบั อีเมลลใหมจากผูสอน เปนตน นอกจากนี้ พบตัวอยางของ
ความพยายามในลักษณะทีใ่ กลเคียงกันในประเทศญี่ปุน โดยระบบฯ ทีช่ ื่อวา Excampus ซึ่งไดมี
การบูรณาการเครื่องมือที่เปน plug-in ชื่อวา I-Tree ซึ่งอนุญาตใหผูเรียนทราบถึงสถานภาพปจจุบัน
ของกระดานสนทนา (เว็บบอรด) วามีความเคลื่อนไหว หรือ จํานวนผูเ ขามาแสดงความคิดเห็นมาก
นอยเพียงใด โดยแสดงออกในลักษณะของภาพของตนไม ที่เปนรูปภาพพื้นหลังบนโทรศัพทมือถือ
หากมีผูเขามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมาก ตนไมที่เปนภาพพื้นหลังของมือถือก็จะอยูในลักษณะ
ของตนไมที่มดี อกผลสมบูรณ แตหากไมคอ ยมีผูเขามาแสดงความคิดเห็น ตนไมก็จะมีแตกิ่งและไม
มีดอกผล เปนตน นอกจากนี้ พบวามีระบบฯ จํานวนมากแลวที่ไดใหบริการทางเลือกในการสง
ขอความไปยังโทรศัพทมือถือของผูเรียนเมือ่ มีการโพสตขอความใหมบนกระทูของกระดาน
สนทนา เปนตน นอกจากนีย้ ังพบวา ในขณะนี้ มีผูใหความสนใจในการดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาถึง
ความเปนไปไดในการบูรณาการเครื่องมือใหมๆ ซึ่งสามารถสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของ

ผูเรียนที่มีการเชื่อมตอกับโทรศัพทเคลื่อนที่อยูจํานวนมาก ในอนาคตคาดวา แนวโนมจะมีเครื่องมือ
ใหมๆ ของระบบที่เชื่อมตอกับการใชงานของโทรศัพทมือถือเกิดขึ้นอีกมาก
ระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคต กับ มาตรฐานของ e-Learning
เครื่องมือบนระบบฯ แหงอนาคตจะตองอนุญาตใหผูใช (ทั้งผูสอนและผูเรียน) สามารถใช
เนื้อหารวมกัน หรือนําเนื้อหากลับมาใชใหม โดยสนับสนุนการนําทรัพยากรการเรียนรูกลับมาใช
ใหม และใชรว มกันไดระหวางระบบฯ ทีแ่ ตกตางกัน (interoperability) นอกจากนี้ ระบบฯ แหง
อนาคตจะตองอนุญาตใหผูสอนสามารถเลือกลงทะเบียนทรัพยากรการเรียนรูของตนในลักษณะ
ของการเขาถึง ไมวาจะเปนการอนุญาตผูเรียนเฉพาะกลุมเทานั้นที่เขามาศึกษาได (private access)
หรือในลักษณะที่อนุญาตใหผูเรียนทั่วๆ ไปสามารถเขามาศึกษาได (public access) นอกจากนี้ยัง
ควรมีเครื่องมือในการสนับสนุนใหเกิดการจัดเก็บ และการเรียกใชทรัพยากรการเรียนรูรวมกัน โดย
ผูสอนนั้น จําเปนอยางยิ่งสําหรับระบบฯ แหงอนาคตที่จะตองบูรณาการในสวนของคลังทรัพยากร
การเรียนรู (content repository) ซึ่งสนับสนุนมาตรฐานของ e-Learning เชน SCORM/IMS, Dublin
Core หรือ CANCORE เปนตน
ระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคต กับการออกแบบหนาจอ
ระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่มีเครื่องมือบนระบบมากยิ่งขึ้นเทาใด ระบบฯ ดังกลาวก็มี
ความสลับซับซอนในการใชมากยิ่งขึ้นเทานั้น ผูใชระบบฯ ในปจจุบันกําลังเผชิญกับปญหาของ
ความซับซอนในการใชระบบฯ ในการคนหาเครื่องมือตางๆ ที่ตองการ หรือ ในการสืบไปยัง
สถานที่ที่ตองการไปในระบบฯ ในระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคต จึงจําเปนที่จะตองมี
การออกแบบหนาจอ (สวนตอประสาน) ใหงายตอการเขาถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการหนึ่ง ก็คือ การ
แบงกลุมของเครื่องมือที่เกี่ยวของเขาไวดวยกันเปนกลุมๆ นอกจากนี้ เปนความจําเปนอีกประการ
ที่จะตองใหความสนใจในเรือ่ ง การออกแบบหนาตาของระบบฯ ใหสะดวกในการเขาถึง และเปน
มิตรกับผูใช (user-friendly) มากยิ่งขึ้น ดูภาพ X ประกอบสําหรับตัวอยางของระบบฯ ที่ไดรับการ
ออกแบบใหเปนมิตรกับผูใช ในตัวอยางในภาพ 4 ระบบฯ ไดรับการออกแบบใหตอบสนองตอผูใช
ซึ่งไดแกผูเรียนในระดับประถม-มัธยมศึกษา 5
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ตัวอยางของหนาจอ (interface) ของระบบบริหารจัดการการเรียนรู ที่พัฒนาขึ้นภายใตโครงการ Smart School ของประเทศ มาเลเซีย

ภาพ 4: แสดงตัวอยางหนาจอการออกแบบของระบบบริหารจัดการการเรียนรูสําหรับนักเรียน
ระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคต: ระบบที่เรียนรูไดดวยตนเอง
นักคิดทางดานการออกแบบพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรูหลายทานไดเสนอ
มุมมองไวทํานองเดียวกันวา ระบบบริหารจัดการเรียนรูแหงอนาคตควรมีการออกแบบเครื่องมือที่
สามารถเรียนรูไดเองโดยอัตโนมัติ (Self-Learning) ยกตัวอยางเชน ระบบฯ ควรสามารถเรียนรู
เกี่ยวกับลักษณะของผูใชระบบไดดว ยการเก็บขอมูลของผูเขาใชระบบผานทางขอมูลจากการเขาใช
ระบบ ในขณะนี้นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรูก ําลังพยายามที่จะพัฒนาเครื่องมือของ
ระบบฯ ที่สามารถปรับระบบใหตอบสนองโดยอัตโนมัติ กลาวคือ ระบบฯ ดังกลาวจะตองสามารถ
เขาใจบริบทของการเขาถึงระบบฯ ของผูใช ยกตัวอยางเชน สามารถเรียกดูขอมูลล็อกอินของผูใช
เชน ผูใชเขาใชจากที่ใด ที่ความเร็วในการเขาใชเทาใด หรือ เขาใชจากระบบ หรือฮารดแวรใด โดยที่
ระบบฯ จะสามารถปรับแตงบริการตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพหรือลักษณะของการเขาถึงของ
ผูใชได เชน ระบบฯ ควรสามารถใชขอมูลดังกลาวในการเลือกสรร หรือคัดกรองภาพที่ไม
จําเปนตองนําเสนอสําหรับผูใชที่เขาถึงจากเครื่องที่มีการเชื่อมตอดวยความเร็วต่ํา หรือ การเปด/ ปด
เครื่องมือบางตัวจากเงื่อนไขการเขาถึงของผูใชดังกลาว นอกจากนี้ ระบบฯ ในอนาคตอาจสามารถ
เก็บขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบทีส่ ามารถสังเกตไดของผูใช เชน การเก็บขอมูลจากความสามารถทาง
|การเรียนรูของผูเรียน และสามารถปรับบริการตางๆ ใหเหมาะสมกับความสามารถดังกลาวของผูใช
ตัวอยางการประยุกตแนวคิด: ระบบบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู (Learning Activity
Management System: LAMS) และระบบ (Knowledge Creator: KC)
สําหรับ LAMS หรือ ระบบบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรูที่ไดกลาวมาขางตนนั้น อันที่
จริง ระบบ LAMS สามารถพิจารณาไดเปน 2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งคือ เปนระบบๆ หนึ่งที่ชวย
ผูสอนในการออกแบบลําดับการเรียนรูในรูปของกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาวาเปน
เครื่องมือสวนหนึ่งของระบบบริหารจัดการการเรียนรู เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู

ในลักษณะของ e-Learning เครื่องมือหรือระบบ LAMS นี้สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่หนึ่ง สวนของการจัดลําดับกิจกรรมการเรียนรู (Designed Activity Sequence) ศึกษาภาพ X
ประกอบ เปนสวนที่ผูสอนใชสําหรับกําหนดกิจกรรมในบทเรียนและลําดับของกิจกรรมที่จะให
ผูเรียนเขามามีสวนรวมในการเรียนรูที่ไดออกแบบไวแลวโดยผูสอน ผูส อนสามารถใชวิธีลากและ
ปลอย (Drag and Drop) กิจกรรมที่ตองการใหผูเรียนลงมือทําและกําหนดคุณสมบัตขิ องกิจกรรมที่
ตองการใหผูเรียนทํา เพิ่มเติมกิจกรรมที่ตองการใหทําตามลําดับ ตัวอยางของกิจกรรม เชน การตอบ
คําถาม และ การโหวต เปนตน สวนที่สองเปนสวนที่อนุญาตใหผูใชเขาไปรวมดําเนินกิจกรรม
(ภาพ X) ที่ผูสอนไดออกแบบไวโดยจะปรากฏกิจกรรมทีม่ อบหมายไวแกผูเรียนอยางชัดเจนในสวน
เดียวกัน ทั้งนี้ สามารถชวยใหผูเรียนมุงเนนอยูที่กจิ กรรมที่ไดรับมอบหมาย รวมถึง การมีเวลาและ
โอกาสในการฝกฝนการสะทอนความคิดไดมากขึ้น ตัวอยางเชน การที่ผูเรียนเขาไปตอบคําถาม
เกี่ยวกับฐานขอมูล เมื่อผูเรียนตอบคําถามเสร็จ จะเห็นคําตอบของตนเอง และสามารถเปรียบเทียบ
กับคําตอบของเพื่อนทั้งหมดที่ไดรับมอบหมายใหตอบคําถามดังกลาว รวมทั้งสถานภาพการตอบ
คําถามของผูเรียนคนอื่นๆ หรือ การที่ผูเรียนเขาไปโหวต ในเรื่องของฐานขอมูลที่เปนฐานขอมูลที่
ทานเคยใชงาน เมื่อผูเรียนโหวตแลว จะสามารถมองเห็นผลของการโหวตวา ฐานขอมูลยอดนิยม
ของผูเรียนในชั้นคือฐานขอมูลใด เปนตน ในสวนที่ 3 ซึ่งเปนสวนสุดทาย จะเปนสวนตรวจสอบ
การเขารวมกิจกรรมของผูเรียน (Live Monitoring of Students) เปนสวนที่ผูสอนใชสําหรับการ
ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมตามลําดับของกิจกรรมที่กาํ หนดไว โดยผูสอนสามารถที่จะทราบ
ขอมูลและสถานภาพของผูเรียนแตละคนไดโดยละเอียด เชน ตําแหนงของผูเรียนแตละคน วากําลัง
ศึกษาอยูใ นสวนของกิจกรรมใดของระบบฯ นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายละเอียดของการดําเนิน
กิจกรรมของแตละคนได จากที่ไดกลาวมา จะเห็นไดวา LAMS ถือวาเปนเครื่องมือหนึ่งของระบบ
บริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคต เพราะนอกจากจะเปนเครื่องมือที่สนับสนุนการเขามามี
สวนรวมของผูเรียนแลว ยังเปนเครื่องมือที่เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน เพราะ LAMS
เปนเครื่องมือที่อนุญาตใหผสู อนออกแบบลําดับการเรียนรูในรูปของกิจกรรมไดอยางหลากหลาย
ยิ่งขึ้น การสนับสนุนผูสอนใหปรับปรุงการออกแบบในเชิงลําดับการเรียนรู หรือการสนับสนุน
ผูเรียนในดานการเขาถึงการเรียนรูโดยมุงเนนในกิจกรรมที่ทําอยางตอเนื่อง
ระบบ KC เปนระบบบริหารจัดการการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยในปจจุบัน
อยูในเวอรชั่น 4 ชื่อ KC - Moodle โดยนําระบบ Moodle เวอรชั่น 1.5.1 ซึ่งเปนซอฟตแวรใน
ลักษณะ Open Source มาพัฒนาในลักษณะของการบูรณาการระบบ (System Integration) ระบบ
KC-Moodle มีเครื่องมือที่ครบครัน และไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมในสวนของ social navigation,
media gallery, system check และ tracking system นอกจากนี้ ในดานของการออกแบบระบบเพื่อ
รองรับการเปนระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคตนั้น ระบบ KC-Moodle อยูในขัน้ ตอน

การดําเนินการใหเชื่อมโยงระหวางระบบเขากับระบบ LAMS รวมถึงความพยายามในการแกไข
ระบบ LAMS ใหสามารถรองรับฟอนตภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
บทสรุป
บทความนี้ไดนําเสนอความคิดของผูเขียนเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู
แหงอนาคต โดยมีพนื้ ฐานจากการศึกษาวิจัยจากเครื่องมือ หรือจากหลักฐานใดๆ ที่เกิดขึ้นแลวใน
ปจจุบัน บทความนี้ไดอภิปรายถึงแนวโนมที่ปรากฏของเครื่องมือตางๆ ของระบบบริหารจัดการ
การเรียนรู โดยมุงเนนในดานของเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเปนสําคัญ อยางไรก็ดี
ผูเขียนขอตั้งขอสังเกตไววา สําหรับการที่เครื่องมือของระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงอนาคต
จะเกิดขึ้น มีการใชงานจริง และสามารถสรางสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูท ี่มีความหมายสําหรับ
ผูเรียนไดจริงหรือไมนั้น สิ่งสําคัญไดแก กลยุทธของการสอนและการเรียนที่ไดรับการออกแบบจาก
ผูสอนมาเปนอยางดีตามหลักการของการออกแบบการเรียนการสอน อยางไรก็ตาม เนื่องจากการ
มุงเนนของการศึกษาวิจัยครัง้ นี้อยูที่ระบบบริหารจัดการการเรียนรู ผูเขียนจึงไมไดอภิปรายในเรื่อง
ของการออกแบบการเรียนการสอนในบทความนี้ สุดทายนี้ แนวคิดเกีย่ วกับระบบบริหารจัดการ
การเรียนรูแหงอนาคตอาจจะใชเวลานานหลายปที่จะเกิดความชัดเจนเปนรูปธรรม หากในการจะชี้
ชัดถึงเวลาที่ใชในการพัฒนาระบบฯ ใหสมบูรณไดนนั้ ไมสามารถระบุได ขึ้นอยูก ับนักการศึกษา
หรือนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู ซึ่งเปนผูเกีย่ วของโดยตรงเพียงกลุมเดียวเทานัน้ หาก
ยังขึ้นอยูก ับผูที่มีสวนเกีย่ วของสําคัญโดยตรงกับอนาคตของระบบบริหารจัดการการเรียนรู ซึ่ง
ไดแก ผูใช ทั้งผูเรียนและผูสอน นั่นเอง
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