ระบบคอร์สเรียนออนไลน์บนแอพพลิเคชันมือถือ
อนล เกษมสุข*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ วานิชชัชวาล**

บทคัดย่อ
การออกแบบและพั ฒ นาระบบคอร์ ส เรี ย นออนไลน์ บ นแอพพลิ เ คชั น มื อ ถื อ มี
วัตถุประสงค์ในการพั ฒนาเพื่ อเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านรูปแบบสื่อวีดีโอ เพิ่มความสะดวก
ให้ กบั ผู้เรียนได้ สามารถเรียนออนไลน์ได้ ผ่านอุปกรณ์มือถือของตนเองได้ อย่างสะดวก
เนื่องจากคอร์สเรียนออนไลน์แบบเดิมจะเป็ นการเรียนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจะต้ องเรียน
ผ่านคอมพิวเตอร์ซ่ึงเกิดความไม่สะดวกในการเรียน และในปัจจุบันมีการเข้ ามาของสมาร์ทโฟนซึ่ง
มีการเข้ าถึงเว็บ ไซต์ได้ อ ย่างสะดวกขึ้น แต่การเรี ยนผ่านเว็บบราวเซอร์ บนสมาร์ ทโฟนนั้นยังมี
ข้ อจากัด และประสิทธิภาพต่า
ด้ ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาคอร์ ส เรี ย นออนไลน์ บ นแอพพลิ เ คชั น มื อ ถื อ เพื่ อ ให้
สามารถเรียนออนไลน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็ นการสนับสนุ นให้ บุคคลทั่วไปที่มี
ความรู้ความสามารถ สามารถทาคอร์สเรียนออนไลน์ของตนเองมาเผยแพร่ให้ กับผู้อ่นื ในรูปแบบ
ฟรีหรือมีค่าใช้ จ่ายได้ ด้วย

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้ านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ได้ มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ
และส่งผ่านยังผู้เรียนได้ สะดวกและง่ายขึ้นผ่านเว็บบราวเซอร์ บนคอมพิ วเตอร์ ยิ่งในปั จจุ บัน
สมาร์ทโฟนเข้ ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวัน ทาให้ สามารถเข้ าถึงอินเทอร์เน็ต ได้ ทุกที่
ทุกเวลา
เนื่องจากการเรี ยนออน์ไลน์ผ่านบราวเซอร์ บนคอมพิ วเตอร์น้ันยังมีข้อจากัดอยู่มาก
เช่ น ไม่ สะดวกในการเรี ยนนอกสถานที่ท่ีไม่ มีคอมพิ วเตอร์ หรื อการต้ องติดตั้งโปรแกรมเสริ ม
เพิ่ มเติมถึงจะสามารถเรี ยนได้ ซึ่งเป็ นเรื่ องยากสาหรั บผู้ใช้ งานทั่วไป การกระจัดกระจายของ
เว็บไซต์ท่เี รี ยน ทาให้ ไม่สะดวกในการค้ นหาคอร์สเรี ยนที่ต้องการ และในมุมมองของผู้สอนเป็ น
เรื่องยากที่จะนาเนื้อหาบทเรียนขึ้นสู่เว็บไซต์
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณธทิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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จึ ง มี แ นวคิ ด พั ฒ นาระบบคอร์ ส เรี ย นออนไลน์ บ นแอพพลิ เ คชั น มื อ ถื อ เพื่ อให้
สอดคล้ องกับเทคโนโลยีในปั จจุ บัน เพื่ อให้ เกิดความสะดวกในการใช้ งานกับผู้เรียน สามารถใช้
เวลาว่างในระหว่างรอทากิจกรรมใด ๆได้ เช่น รอระหว่างเรียน เดินทางบนรถประจาทาง หรือพัก
กลางวัน เป็ นต้ น รวมถึงมีระบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ สาหรั บผู้สอนสาหรั บจัดการเนื้อหา
บทเรียนที่จะเผยแพร่ ในรูปแบบฟรีหรือมีค่าใช้ จ่าย มีระบบรายงานการขายคอร์ส รายงานการรับ
เงินจากการขายคอร์ส
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. พัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ เพื่อเป็ นระบบศูนย์รวมคอร์สเรียนต่างๆ ที่ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถค้ นหาคอร์สเรียนที่ต้องการง่าย และสามารถเรียนได้ สะดวกทุกที ทุกเวลา
2. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ จัดการคอร์สเรียนสาหรับผู้สอน เพื่ออานวย
ความสะดวกในการบริ หารจั ดการเนื้ อหาบทเรี ยน มีไกด์ไลน์ ในการจัดทาคอร์ ส และรายงาน
ติดตามยอดขายคอร์สของตนเองได้
3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ระบบบริ หารจัดการคอร์ สเรี ยน (Backend)
เพื่อช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถจัดการข้ อมูลผู้สอน ผู้เรียน ตรวจสอบคอร์สเรียน และยอดขายคอร์
สได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษางานวิจยั ทฤษฎี และเทคโนโลยีทีเ่ กีย่ วข้อง
e-Learning
การเรี ยนทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ หรื อ e-Learning ซึ่งใช้ การถ่า ยทอดเนื้อหาผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่นคอมพิวเตอร์ ซีดีรอม อินเทอร์เน็ต เป็ นต้ น ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะนี้
ได้ เข้ าสู่เมืองไทยมาระยะหนึ่งแล้ ว ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็ นอย่างดี เช่น คอมพิ วเตอร์
ช่วยสอนด้ วยซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ การเรียนออนไลน์ การเรียนทางไกลผ่านดาวน์
เทียม เป็ นต้ น
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักจะใช้ คาว่า e-Learning กับการเรี ยนการสอนที่ใช้ เทคโนโลยี
ของเว็บ (Web Bases Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีในการจัดการ
หลักสูตร (Course Management System)ในการจัดการงานด้ านการสอนต่างๆ โดยเนื้อหาจะ
นาเสนอโดยอาศัยเทคโนโยลีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ ตอบ
(Interactive Technology)
Mobile Application
Mobile คืออุปกรณ์ส่ อื สารที่ใช้ ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้ งานได้ ตามพื้นฐานของ
โทรศัพท์แล้ ว ยังทางานได้ เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ปั จจุ บันใช้ ทาหน้ าที่หลายอย่าง ติดต่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิ วเตอร์ ได้ สาหรับ Applicaton จะหมายถึง ซอฟต์แวร์ท่ใี ช้ เพื่อช่วย
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การทางานของผู้ใช้ (User) โดย Application จะต้ องมีส่งิ ที่เรี ยกว่ า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Use
Interface หรือ UI) เพื่อเป็ นตัวกลางในการใช้ งานต่างๆ
ดังนั้น Mobile Application หมายถึง แอพพลิเคชัน ที่ช่วยการทางานของผู้ ใช้ บน
อุปกรณ์ส่อื สารแบบพกพา เช่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งแอพพลิเคชันเหล่านั้นจะทางานบนระบบปฏิบัต
การ (OS) ที่แตกต่างกันไป

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
วิเคราะห์ปัญหาระบบงานปั จจุบนั
ปัญหาด้ านการเรียนสาหรับผู้เรียน ซึ่งการใช้ งานการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบัน
ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นในรู ป แบบโปรแกรมประยุ กต์ บ นเว็บ โดยใช้ งานผ่ า นเว็บ บราวเซอร์ บ น
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อจากัดในการเรียน ไม่สามารถเรียนได้ ทุกที ทุกเวลา เช่นระหว่างเดินทางบน
รถประจา เป็ นต้ น การใช้ งานที่ยุ่งยากในเชิงเทคนิคเช่น หลายๆ ผู้ให้ บริการมีการเขียนโปรแกรม
ที่ต่างกันซึ่งอาจไม่รองรั บบราวเซอร์ ท้งั หมด จะต้ องติดตั้งโปรแกรมเสริ มเพิ่ มเติม ซึ่งเป็ นปั ญหา
สาคัญสาหรั บผู้เรี ยนที่ไม่ชานาญทางด้ านเทคโนโลยี ถึงแม้ ปัจจุบันจะมีการเข้ ามาของเทคโนโลยี
สมาร์ทโฟน ทาให้ ผ้ ูเรียนสามารถเข้ าถึงเว็บไซต์ผ้ ูให้ บริการการเรียนออนนไลน์ได้
สถาปัตยกรรมมระบบ (System Architecture)

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ
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กระบวนการทางาน (Flow Chat)

ภาพที่ 2 กระบวนการทางาน
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แบบจาลองการวิเคราะห์ (Analysis Model)

ภาพที่ 3 Use Case Diagram
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ภาพที่ 4 E-R Diagram

การออกแบบฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram : E-R Diagram)

การพัฒนาระบบ และการนาไปใช้งาน
ระบบสามารถใช้ งานได้ ตามภาพที่ 5 คือรายการของคอร์สที่สามารถจัดการได้ โดยผู้สอน
และภาพที่ 6 แสดง รายละเอียดของคอร์ส และวิดีโอที่ใช้ ในการเรียนการสอน

ภาพที่ 5 จอแสดงผลหน้ าหลักผู้สอน

ภาพที่ 6 จอแสดงผรายละเอียดคอร์สเรียนสาหรับผู้เรียน
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สรุป และวิจารณ์
จากปัญหาระบบงานในปัจจุบัน เนื่องจากคอร์สเรียนออนไลน์แบบเดิมจะเป็ นการเรียน
ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจะต้ องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ซ่ึงเกิดความไม่สะดวกในการเรียน และในปัจจุบันมี
การเข้ า มาของสมาร์ ท โฟนซึ่ ง มี ก ารเข้ า ถึ ง เว็บ ไซต์ ไ ด้ อ ย่ า งสะดวกขึ้ น แต่ ก ารเรี ย นผ่ า นเว็บ
บราวเซอร์บนสมาร์ทโฟนนั้นยังมีข้อจากัด และประสิทธิภาพต่า
ผู้จัดทาจึงได้ พัฒนาระบบคอร์สเรียนออนไลน์บนแอพพลิเคชันมือถือแบบครบวงจร
รวมทั้งระบบบริหารจัดการหลักสูตรสาหรับผู้สอน และระบบบริหารจัดการคอร์ สเรียนออนไลน์
เพื่อแก้ ปัญหาข้ างต้ น และช่วยให้ การเรียนออนไลน์หยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัญหาในการทางาน
เนื่องจากระบบเรียนออนไลน์บนแอพพลิเคชันมือถือ มีการพั ฒนาแบบเต็มรูปแบบ
ซึ่ งจ าเป็ นต้ อ งมีร ะบบบริ หารจั ดการหลั กสูตรของผู้ สอน และระบบบริ หารจั ดการคอร์ สเรี ย น
ออนไลน์ของผู้ ให้ บริ หารวางขายคอร์ ส ทาให้ ขอบเขตในการการพั ฒนามีจานวนมาก ทาให้ ใช้
เวลานานในการพัฒนาจนสาเร็จ
การพัฒนาระบบชาระเงิน ในการเชื่อมต่อกับ Payment Gateway กับผู้ให้ บริการต่างๆ
บางผู้ให้ บริการไม่สามารถเปิ ดบริการในรูปแบบบุคคลธรรมดาได้ จาเป็ นต้ องหาบริษัทมาเข้ าร่วม
ในการพัฒนา

บรรณานุกรม
เว็บไซต์ ajampere.com [Online],
สืบค้ น 1มิถุนายน 2558, จาก http://ajampere.blogspot.com/2013/02/elearning.html
เว็บไซต์ coronalabs.com. SDK API Reference [Online],
สืบค้ น 25 เมษายน 2558, จาก https://docs.coronalabs.com/api/index.html
เว็บไซต์ laravel.com. Documentation [Online],
สืบค้ น 1 พฤษาคม 2558, จาก https://laravel.com/docs/4.2
เว็บไซต์ slimframework.com/. Documentation [Online],
สืบค้ น 10 เมษายน 2558, จาก http://www.slimframework.com/docs/
เว็บไซต์ udemy.com. Course Management System for instructor [Online],
สืบค้ น 15 เมษายน 2558, จาก https://www.udemy.com/

794

