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บทนำำ

ในยคุ ของสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยง่ิเทคโนโลยีที่
เกีย่ วข้องกบัเครือข่ายคอมพวิเตอรเ์ข้ามาช่วยในการเพม่ิประสิทธิภาพของการจดั การข้อมูลและเวลาน้นั เปน็สง่ิ
ทีจ่ำาเปน็ ในยคุ ตน้ๆของการประยกุ ต์ใช้งาน มีการนำาระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เข้ามาใช้
ในการแลกเปลีย่นข้อมูล มีการนำาเทคโนโลยีทีเ่ กีย่วกบัเว็บ มาเพอื่ เพมิ่ ทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีเหล่าน้ีได้มีการพฒั นาอย่างต่อเนอ่ืงเพอื่ ทำาให้เป็นอีกทางเลือกหนงึ่ ในการติดต่อระหว่างกนั เช่น
ระหวา่งผู้ผลิตกบั ผู้ใช้ ผู้ให้บริการกบั ผู้รบับริการ ตวัอย่างการประยกุ ต์ใช้งาน ได้แก่ e-commere e-banking
และ e-service ในภาคเอกชน หรอืในรูปของ e-government ในภาครฐับาลเปน็ต้น

ในดา้นการศึกษา ได้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้คร้งัแรก ในช่วง คศ. 1950 ในยคุ แรกๆ
จะเป็นการใช้งานในรูปของการช่วยให้ผู้สอนท้งั ในรูปของการช่วยสอน (Computer Assisted Instruction
[CAI] ) และในรูปของการจดั การข้อมูลต่างๆทีเ่กีย่วกบัการเรียนการสอน ต่อมาได้มีการจดั ทำาเอกสารในรูป
สอ่ืตา่งๆ เช่น CD VCD และ DVD เพอ่ืให้ผู้เรียนสามารถเรยีนได้โดยไม่จำากดั เวลาและสถานที ่แตอ่ย่างไร
ก็ตามการเรยีนวิธีน้ี ผูเ้รยีนกบัผู้สอนยงั ไม่มีการปฎิสมัพนั ธ์กนั  เมอื่ เทคโนโลยเีกีย่ วกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มีการพฒันาเพม่ิขี้น จึงได้มีการนำาเทคโนโลยีทางด้านน้ีมาประยกุต์เพอ่ืสนบัสนนุแนวคิดเกีย่ วกบั การเรียนรู้
โดยไม่จำากดั เวลาและสถานที่ โดยทีผู่เ้รยีนและผูส้อนมีการปฏสิมัพนั ธ์กนัท้งัในเวลาเดียวกนัและตา่งเวลากนั
ขณะเดยีวกนั ก็รองรบัการจดั การข้อมูลต่างๆทีเ่กีย่ วกบั การเรียนการสอนดว้ย เช่น ผู้เรยีน, หลกัสูตร เปน็ต้น
การพฒั นาระบบสนบั สนนุ เพอื่ ใช้ในด้านการศึกษานี้ จงึเปน็ทีม่าของการเรยีนรู้ในรูปแบบของ e-Learning

1. e-Learning คอือะไร
e-Learning มาจากการรวมกนั ของ Electronic กบั  Learning เปน็การนำาอปุกรณ์, เทคนิคทเ่ีกีย่ว

กบั การจดัการข้อมลูเข้ามาประยกุต์ใช้ในการเรียนรู้ ทำาให้เกดิการเรยีนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ e-learning เปน็คำาที่
มีความหมายกว้าง มีนกั วิชาการหลายกลุ่มได้นิยาม คำาจำากดั ความของ e-learning ไวต้่างๆกนั ดงัน้ี

“e-learning  is  a  means  of  becoming  literate  involving  new  mechanisms  for
communication:  computer  networks,  multimedia,  content  portals,  search  engines,
electronic  libraries,  distance  learning  and  Web-enabled  classrooms.  E-learning  is
characterized by speed, technological transformation and mediated human interaction. ”
by  Peter J. Stokes: executive vice president of eduventures.com 
หรือ
"e-learning คือการเรียนเน้ือหา หรือสารสนเทศสำาหรบัการสอนหรือการอบรมซง่ึใช้การนำาเสนอ
ด้วยตวัอกัษร ภาพนง่ิผสมผสานกบัการใช้ภาพเคลอื่ นไหว วิดีทศั น์และเสียง โดยอาศยัเทคโนโลยี
ของเว็บ ในการถ่ายทอดเน้ือหา รวมท้งัใช้เทคโนโลยีการจดั การคอร์สในการบริหารจดัการงานสอน
ต่างๆ"  โดย  ผศ. ดร. ถนอมพร เลาหจรสัแสง
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การเรียนแบบ e-Learning ทีจ่ ะกล่าวถึงในระบบ LearnSquare เป็นการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์
และระบบเครอืข่ายเปน็สอ่ืกลาง มกีารติดต่อเกีย่ วข้องกนัระหว่างผู้เรยีนและผูส้อน ซงึ่ เน้ือหาบทเรยีนน้นัถูก
กำาหนดจากจดุประสงค์ของการเรียนรู้โดยผู้สอนผ่านทางสอื่ ต่างๆมีท้งัข้อความ ภาพ เสียง ซง่ึระบบมีการ
ออกแบบเพอ่ืสนนัสนนุ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนตามความสนใจท้งัทางตรงและทางอ้อม นอกจากน้ีผู้เรียน
สามารถเรียนรู้รว่มกบัผู้ทเ่ีกีย่ วข้องในการเรียนได้ และมรีะบบการจดัการต่างๆเกีย่วกบัข้อมูลสำาหรบั การเรยีน
การสอน

e-Learning เป็นการเรียนการสอนทีม่ ีลกั ษณะคล้ายกบั ระบบการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบ
อน่ื ๆ  เช่น Computer Assisted Instruction, Computer Based Training และ Web Based Learning
เปน็ต้น

Computer Assisted Instruction (CAI) หรือ Computer Based Training (CBT) แตกต่างจาก
e-Learning เนอ่ืงจาก CAI และ CBT เป็นการเก็บสอื่ การสอนและแบบฝึกหดัอยู่ในรูปแบบของแผ่น
ดิสก์หรือแผ่นซีดี ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนทีม่ี โดยไม่มีการปฎิสมั พนัธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  CAI
หรอื CBT โดยทวั่ไปถูกใช้เปน็การเรยีนเสริมการสอนในระบบปกติ

ในอกีทางหนง่ึ e-Learning มีลกัษณะคลา้ยกบั Web Based Learning คือมีการรบัเน้ือหาการเรยีน
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหมือนกนั  แต ่e-Learning มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ระบบ ตดิตามการใช้งาน
และการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน ซง่ึใน Web Based Learning ไม่มีการจดจำาผู้เข้าเรียน เปน็เพียงการนำา
เสนอเน้ือหาผา่นทาง Web Browser เทา่น้นั

ในระบบ Learnsquare ระบบสามารถจดั การกบัข้อมูลต่างๆเกีย่ วกบัการเรียนการสอนตามความ
หมายของ e-learning ระบบสามารถเก็บข้อมูลเกีย่ วกบัผู้เรียนทีผู่้สอนต้องการทราบ เช่น รายชอ่ืของผู้ทีล่ง
ทะเบยีนเรยีนวิชาหนง่ึ จำานวนคร้งัในการเข้าสู่ระบบเพอ่ืเรยีนเน้ือหาวิชาส่วนต่าง ๆ คะแนนทีไ่ ด้จากการสอบ
แตล่ะคร้งั เปน็ต้น นอกจากน้ี ยงัมีการจดั การข้อมลูอน่ื ๆ เกีย่วกบั ผู้ใช้ และมีสงิ่ อำานวยความสะดวกเพอ่ืให้
การเรียนบนระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ระบบยงัสามารถจดัการสอบผ่านทางเครือข่าย เมอ่ืผู้เรียน
ทำาข้อสอบเสรจ็แลว้ ระบบสามารถตรวจคำาตอบและรายงานผลคะแนนได้ทนั ที 

2. ประโยชนข์อง e-Learning
เนอ่ืงจาก e-Learning เปน็การจดัการเรยีนการสอนทีอ่ยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำาให้ลดปญัหาที่

เกิดข้ึนในการเรยีนระบบปกติได้ โดยลกัษณะทีเ่ปน็ข้อไดเ้ปรยีบของระบบมีอยู ่2 ประการสำาคญั คือ
• ประการทีห่ นง่ึ การเรียนทาง e-Learning ไม่ต้องมีสถานทีใ่ ห้ผู้เรียนและผู้สอนมาพบปะกนั ทำา

ให้เกิดผลดีคือ
1. ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนอื่ งจากผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องเดินทาง

เพอ่ืมาอยู่ในทีเ่ดียวกนัอยู่
2. ผู้เรยีนและผูส้อนสามารถเลอืกสถานทีเ่รยีนและทำางานได้ดว้ยตวั เอง 
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3. มีความเป็นตวั เองสูง ความเขินอายลดน้อยลง ส่งผลทำาให้ผู้เรียนกล้าออกความคิดเห็น
และซกัถามเพม่ิมากขึ้นดว้ย 

4. สามารถรบัจำานวนผู้เรียนในระบบได้ไม่จำากดั เนอ่ืงจากเป็นการเรียนผ่านทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์จงึไม่มีข้อจำากดัเกีย่วกบัสถานที่

• ประการทีส่อง สอ่ืการสอนและเน้ือหาบทเรยีนถูกเก็บไว้ในระบบ ทำาให้มีข้อดี คือ
1. มีความสะดวกสบาย ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนไหร่ก็ได้ จึงไม่จำาเป็นต้องงดเว้นภารกิจ

อนื่
2. เน้ือหาการเรยีนเป็นมาตรฐานเดียวกนั

3. ระบบ LearnSquare คอือะไร
LearnSquare เป็นโปรแกรมทีเ่ปิดเผยรหสัการทำางาน(Open Source Software) ทีพ่ฒั นาโดย

โปรแกรมเมอร์คนไทย ทำางานเพอ่ืการจดัการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ
LearnSquare เปน็ระบบการจดัการ e-Learning นน่ั เอง 

เนอ่ืงจาก LearnSquare เป็นโปรแกรมที เ่ปิดเผย Source Code แบบ GNU General Public
License (GNU GPL) ผู้ทีส่ นใจสามารถนำาไปใช้งานได้โดยไม่ต้องซื้อ และยงัสามารถดดั แปลง แก้ไขรหสั
การทำางานของระบบใหเ้ปน็ไปตามทีต้่องการเองด้วย

4. สว่นประกอบของระบบ LearnSquare
ระบบ LearnSquare สามารถแบ่งการทำางานออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ นนั่คือ การจดัการผู้ใช้ การ

จดัการเกีย่ วกบั หลกัสูตร และ ระบบสนบัสนนุการเรียน
1. การจดัการผู้ใช้ ระบบ LearnSquare ไดแ้บ่งกลุ่มผู้ใช้หลกัเป็น 4 กลุ่ม นนั่คือ ผูเ้รยีน ผู้สอน ผู้

ดูแลระบบ และผูช่้วยสอน 
• ผเู้ รียน ทำาหน้าทีเ่ข้าเรียน ซง่ึต้องลงทะเบียนเรียน เข้าเรียน และเข้าสอบตามวนั ที่

กำาหนด
• ผสู้ อน ทำาหน้าที่สรา้งหลกัสูตรการสอน กำาหนดช่วงเวลาเรยีนของวิชาทีส่ร้างข้ึน เปน็ผู้

สอนวิชาต่าง ๆ และในวิชาทีเ่ปน็ผูส้อนจะเป็นผู้ตดัสินว่าผู้เรยีนคนใดสอบผ่าน
• ผดู้ ูแลระบบ ทำาหน้าที่เพม่ิบญัชีผู้ใช้ จดั การต้งั ค่าและรูปแบบต่าง ๆ ของระบบ และมี

ความสามารถสร้างหลกั สูตรการสอน และกำาหนดช่วงเวลาเปิดเรียนของวิชาได้เหมือน
กบั ผู้สอน แต่ไม่สามารถเปน็ผู้สอนได้

• ผชู้ ่วยสอน ทำาหน้าทีเ่ข้ามาในระบบเพอ่ื ให้ความช่วยเหลือผู้สอน เช่น อาจตอบคำาถาม
ทีผ่ ู้เรียนสงสยั ได้ หรือเป็นทีป่ รึกษาของผู้เรียน เป็นต้น สำาหรบัลกัษณะการใช้งาน
ระบบทไ่ีม่ต้องการผู้ช่วยสอน ก็ไม่จำาเปน็ต้องมีผูใ้ช้ในกลุ่มนี้ได้
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2. การจดั การหลกัสูตร  ระบบจะแบ่งวิชาทีเ่ปดิสอนออกเปน็กลุ่มของวิชา (Schools) มีผูส้อนและผู้
ดูแลระบบเป็นผู้สร้างหลกั สูตร โดยเน้ือหาการสอน และข้อสอบของแต่ละวิชาจะถูกเก็บไว้ใน
ระบบ สร้างหลกัสูตรและกำาหนดช่วงเวลาเรียนของวิชาน้นั ผู้เรียนจะเข้ามาลงทะเบียนและเข้า
เรยีนได้ 

3. ระบบสนบั สนนุ การเรยีน ได้แก่ หอ้ งสนทนา กระดานขา่ว การรบั-สง่ขอ้ ความ สมดุบนัทกึ และ
ตารางนดัหมาย 

• หอ้ งสนทนา มีลกัษณะเปน็การคยุกนั ระหว่างผูเ้รยีนวิชาหนงึ่ ทีก่ำาลงั online ขณะน้นั 
• กระดานขา่ว ทำาให้ผู้เรยีนสามารถทิ้งข้อความหรือประกาศไว้ ซง่ึทกุคนสามารถเข้าไปดู

ข้อความของวิชาทีเ่รยีนได้
• รบั -สง่ขอ้ความ เปน็การส่งจดหมายอเิลคทรอนิกส์ (e-mail) ระหวา่งผู้ใช้ระบบ 
• สมดุบนัทกึ ผู้ใช้สามารถทำาการจดบนัทึกข้อความเก็บในแฟม้และสามารถจดั ข้อความให้

เปน็หมวดหมู่ได้ตามทีต้่องการ 
• ตารางนดัหมาย เปน็สว่นทีร่ะบบให้ผู้ใช้ไดจ้ดัการนดัหมายต่าง ๆ ได้ดว้ยตวัเอง 

5. ขัน้ตอนกำรเรยีนดว้ยระบบ LearnSquare
ด้วยคณุสมบติัและความสามารถของ LearnSquare ทำาให้การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ดำาเนินไปได้คล้ายกบัระบบการเรียนการสอนแบบปกติ ในรายละเอียดของแต่ละลำาดบัข้นั จะมี
ความแตกต่างกนัอยู่บ้าง การเรียนการสอนปกติในวิชาหนง่ึเรม่ิต้นด้วยการเปิดสอนวิชาน้นั ก่อนการสอนผู้
สอนต้องเตรียมการสอนและสอ่ืการสอนสำาหรบัการสอนแต่ละคร้งั  เมอ่ืถึงวนั เข้าเรยีน ผู้สอนจะตอ้งเข้าสอน
หน้าห้องเรียน เมอ่ืมีการทดสอบ ก็ต้องตรวจให้คะแนนสลบั กบัการเข้าสอนไปจนจบหลกัสูตร ถ้าต้องการ
เปดิสอนวิชาน้ีอีกคร้งั  การทำางานจะเปน็ขบวนการเดมิ และผูส้อนยงัคงต้องเข้าสอนอยู่ทกุคร้งั

ผู้สอนในระบบ LearnSquare ต้องเตรียมสอื่ การสอนและข้อสอบไว้ก่อนการเปิดเรียน เสร็จแลว้จึง
เปดิการสอนวิชาน้นั เมอื่ ถึงกำาหนดเปิดเรยีนผู้สอนไม่ต้องเข้าสอนเหมือนในการเรียนปกติ เพยีงแตเ่ข้าระบบ
มาให้ผูเ้รยีนได้ซกัถาม ให้คำาแนะนำา และใหก้ารบา้นแก่นกั เรียนได้ โดยใช้อปุกรณ์ทีร่ะบบเตรยีมไว้ให้

การเข้าเรียนของผู้เรียนในระบบการเรียนปกติกบัการเรียนใน LearnSquare อาจมีข้อแตกต่างของ
ลำาดบั ข้นัไม่มากนกั แตจ่ะแตกต่างกนัในลกัษณะของการเข้าเรียนในระบบ LearnSquare ผู้เรยีนและผูส้อน
จะเข้ามาเจอกนั ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ในระบบปกติผู้เรียนและผูส้อนจะต้องมาเจอกนัในห้องเรียนจริง
ในเวลาเดียวกนั

ใน LearnSquare ก่อนเข้าเรยีนผูเ้รยีนต้องลงทะเบียนวิชาทีส่นใจ ในระหวา่งทีเ่รียนอาจมีการบ้านที่
ผู้สอนมอบหมายให้ หรืออาจมีการสอบ ผู้เรียนสามารถเพกิถอนวิชาทีไ่ ม่ต้องการเรียนตอ่ไปได้ เมอ่ืเรยีนจบ
วิชาจะได้รบัการประเมินผลการเรยีนจากผู้สอน
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คูมื่อการใชง้ านระบบ LearnSquare บทนำา

6. สรุป
ระบบ LearnSquare เปน็ระบบจดัการการเรียนการสอนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีแ่บ่งผู้ใช้

ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผูเ้รยีน ผู้สอน ผู้ดูแลระบบ และผู้ช่วยสอน เนอ่ืงจากการใช้งานระบบของผู้ช่วยสอนมี
เพียงการเข้าสู่ระบบเพอื่ ตอบคำาถาม เป็นทีป่ รึกษา ให้แก่ผู้เรียนในวิชาทีไ่ด้รบั มอบหมาย  เน้ือหาในคู่มือ
ฉบบั น้ีจะกล่าวในรายละเอียดแยกตามประเภทของผู้ใช้งาน โดยในบทที ่2 จึงจะกล่าวถึงการใช้งานของผู้
เรียน ในบทที ่3 กล่าวถึงการใช้งานของผู้สอน และในบทที ่4 กล่าวถึงการใช้งานของผู้ดูแลระบบ สำาหรบัผู้
ช่วยสอน ผู้ใช้ระบบสามารถดูได้จาก  หวั ข้อทีเ่ กีย่วข้อง ในการใช้งานของผู้เรียน และ การใช้งานของผูส้อน
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รปูที ่1.1 ข้นัตอนการเรยีนดว้ ยระบบ LearnSquare


