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บทคดัย่อ 

การออกแบบและพัฒนาระบบคอร์สเรียนออนไลน์บนแอพพลิเคชันมือถือ มี

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านรูปแบบสื่อวีดีโอ เพ่ิมความสะดวก

ให้กบัผู้เรียนได้สามารถเรียนออนไลน์ได้ผ่านอุปกรณ์มือถือของตนเองได้อย่างสะดวก 

เน่ืองจากคอร์สเรียนออนไลน์แบบเดิมจะเป็นการเรียนผ่านเว็บไซต์ ซ่ึงจะต้องเรียน

ผ่านคอมพิวเตอร์ซ่ึงเกดิความไม่สะดวกในการเรียน และในปัจจุบันมีการเข้ามาของสมาร์ทโฟนซ่ึง

มีการเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกขึ้ น แต่การเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์บนสมาร์ทโฟนน้ันยังมี

ข้อจ ากดั และประสทิธภิาพต ่า 

ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการพัฒนาคอร์สเรียนออนไลน์บนแอพพลิเคชันมือถือเพ่ือให้

สามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปที่มี

ความรู้ความสามารถ สามารถท าคอร์สเรียนออนไลน์ของตนเองมาเผยแพร่ให้กับผู้อื่น ในรูปแบบ

ฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายได้ด้วย 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

และต่อเน่ือง   ได้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

และส่งผ่านยังผู้เรียนได้สะดวกและง่ายขึ้ นผ่านเว็บบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์ ย่ิงในปัจจุบัน

สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวัน ท าให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เนต็ได้ทุกที่ 

ทุกเวลา 

เน่ืองจากการเรียนออน์ไลน์ผ่านบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์น้ันยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก 

เช่น ไม่สะดวกในการเรียนนอกสถานที่ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือการต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม

เพ่ิมเติมถึงจะสามารถเรียนได้ ซ่ึงเป็นเร่ืองยากส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป  การกระจัดกระจายของ

เวบ็ไซต์ที่เรียน ท าให้ไม่สะดวกในการค้นหาคอร์สเรียนที่ต้องการ และในมุมมองของผู้สอนเป็น

เร่ืองยากที่จะน าเน้ือหาบทเรียนข้ึนสู่เวบ็ไซต์ 

 

* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัธทติย์ 

** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบคอร์สเรียนออนไลน์บนแอพพลิเคชันมือถือ เพ่ือให้

สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการใช้งานกับผู้เรียน สามารถใช้

เวลาว่างในระหว่างรอท ากจิกรรมใด ๆได้ เช่น รอระหว่างเรียน เดินทางบนรถประจ าทาง หรือพัก

กลางวัน เป็นต้น รวมถึงมีระบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับผู้สอนส าหรับจัดการเน้ือหา

บทเรียนที่จะเผยแพร่ในรูปแบบฟรีหรือมีค่าใช้จ่าย มีระบบรายงานการขายคอร์ส รายงานการรับ

เงินจากการขายคอร์ส 

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

1. พัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ เพ่ือเป็นระบบศูนย์รวมคอร์สเรียนต่างๆ ที่ช่วยให้

ผู้เรียนสามารถค้นหาคอร์สเรียนที่ต้องการง่าย และสามารถเรียนได้สะดวกทุกท ีทุกเวลา 

2. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็จัดการคอร์สเรียนส าหรับผู้สอน เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการบริหารจัดการเน้ือหาบทเรียน มีไกด์ไลน์ในการจัดท าคอร์ส และรายงาน

ติดตามยอดขายคอร์สของตนเองได้ 

3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บระบบบริหารจัดการคอร์สเรียน (Backend) 

เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลผู้สอน ผู้เรียน ตรวจสอบคอร์สเรียน และยอดขายคอร์

สได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 การศึกษางานวิจยั ทฤษฎี และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง 

e-Learning 

การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning ซ่ึงใช้การถ่ายทอดเน้ือหาผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ เช่นคอมพิวเตอร์ ซีดีรอม อินเทอร์เนต็ เป็นต้น ซ่ึงการเรียนการสอนในลักษณะน้ี

ได้เข้าสู่เมืองไทยมาระยะหน่ึงแล้ว ซ่ึงอยู่ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เช่น คอมพิวเตอร์

ช่วยสอนด้วยซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ การเรียนออนไลน์ การเรียนทางไกลผ่านดาวน์

เทยีม เป็นต้น 

ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่า e-Learning กับการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี

ของเวบ็ (Web Bases Technology) ในการถ่ายทอดเน้ือหา รวมถึงเทคโนโลยีในการจัดการ

หลักสูตร (Course Management System)ในการจัดการงานด้านการสอนต่างๆ โดยเน้ือหาจะ

น าเสนอโดยอาศัยเทคโนโยลีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ 

(Interactive Technology) 

Mobile Application 

Mobile คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซ่ึงนอกจากจะใช้งานได้ตามพ้ืนฐานของ

โทรศัพท์แล้ว ยังท างานได้เหมือนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันใช้ท าหน้าที่หลายอย่าง ติดต่อ

แลกเปล่ียนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ได้ ส าหรับ Applicaton จะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพ่ือช่วย
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การท างานของผู้ใช้ (User) โดย  Application จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Use 

Interface หรือ UI)  เพ่ือเป็นตัวกลางในการใช้งานต่างๆ 

ดังน้ัน Mobile Application หมายถึง แอพพลิเคชันที่ช่วยการท างานของผู้ใช้บน

อุปกรณส์ื่อสารแบบพกพา เช่นโทรศัพทม์ือถือ ซ่ึงแอพพลิเคชันเหล่าน้ันจะท างานบนระบบปฏบัิต

การ (OS) ที่แตกต่างกนัไป  

การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ  

วิเคราะหปั์ญหาระบบงานปัจจุบนั 

ปัญหาด้านการเรียนส าหรับผู้เรียน ซ่ึงการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบัน 

ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์บน

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการเรียน ไม่สามารถเรียนได้ทุกท ีทุกเวลา เช่นระหว่างเดินทางบน

รถประจ า เป็นต้น การใช้งานที่ยุ่งยากในเชิงเทคนิคเช่น หลายๆ ผู้ให้บริการมีการเขียนโปรแกรม

ที่ต่างกันซ่ึงอาจไม่รองรับบราวเซอร์ทั้งหมด จะต้องติดต้ังโปรแกรมเสริมเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นปัญหา

ส าคัญส าหรับผู้เรียนที่ไม่ช านาญทางด้านเทคโนโลยี ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการเข้ามาของเทคโนโลยี

สมาร์ทโฟน ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเวบ็ไซต์ผู้ให้บริการการเรียนออนนไลน์ได้ 

สถาปัตยกรรมมระบบ (System Architecture) 

 
ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ 
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 กระบวนการท างาน (Flow Chat) 

 

ภาพที่ 2 กระบวนการท างาน 

790



 

แบบจ าลองการวิเคราะห ์(Analysis Model)  

 

ภาพที่ 3 Use Case Diagram 
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การพฒันาระบบ และการน าไปใชง้าน 

 ระบบสามารถใช้งานได้ตามภาพที่ 5 คือรายการของคอร์สที่สามารถจัดการได้โดยผู้สอน 

และภาพที่ 6 แสดง รายละเอยีดของคอร์ส และวิดีโอที่ใช้ในการเรียนการสอน 

 

ภาพที่ 5 จอแสดงผลหน้าหลักผู้สอน 

 

ภาพที่ 6 จอแสดงผรายละเอียดคอร์สเรียนส าหรับผู้เรียน 
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สรุป และวิจารณ ์

จากปัญหาระบบงานในปัจจุบัน เน่ืองจากคอร์สเรียนออนไลน์แบบเดิมจะเป็นการเรียน

ผ่านเวบ็ไซต์ ซ่ึงจะต้องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ซ่ึงเกิดความไม่สะดวกในการเรียน และในปัจจุบันมี

การเข้ามาของสมาร์ทโฟนซ่ึงมีการเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกขึ้ น แต่การเรียนผ่านเว็บ

บราวเซอร์บนสมาร์ทโฟนน้ันยังมีข้อจ ากดั และประสทิธภิาพต ่า 

ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาระบบคอร์สเรียนออนไลน์บนแอพพลิเคชันมือถือแบบครบวงจร 

รวมทั้งระบบบริหารจัดการหลักสูตรส าหรับผู้สอน และระบบบริหารจัดการคอร์สเรียนออนไลน์ 

เพ่ือแก้ปัญหาข้างต้น และช่วยให้การเรียนออนไลน์หยืดหยุ่น และมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

ปัญหาในการท างาน 

เน่ืองจากระบบเรียนออนไลน์บนแอพพลิเคชันมือถือ มีการพัฒนาแบบเตม็รูปแบบ 

ซ่ึงจ าเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการหลักสูตรของผู้สอน และระบบบริหารจัดการคอร์สเรียน

ออนไลน์ของผู้ให้บริหารวางขายคอร์ส ท าให้ขอบเขตในการการพัฒนามีจ านวนมาก ท าให้ใช้

เวลานานในการพัฒนาจนส าเรจ็ 

การพัฒนาระบบช าระเงิน ในการเช่ือมต่อกับ Payment Gateway กับผู้ให้บริการต่างๆ 

บางผู้ให้บริการไม่สามารถเปิดบริการในรูปแบบบุคคลธรรมดาได้ จ าเป็นต้องหาบริษัทมาเข้าร่วม

ในการพัฒนา 
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