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มือถือนั้น ยังคงมีประเด็นปัญหาอยู่หลายประเด็น เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การพฒันาสูงกว่าการพฒันา Website ธรรมดาทัว่ไป นอกจากนีค้วาม
ซบัซ้อนในการพฒันาในรปูแบบของ Mobile Application นัน้มคีวาม
ซับซ้อนมากกว่าการหาผู้พัฒนามาพัฒนาท�าได้ยากกว่า เพราะ
ปัจจุบันมีผู้ที่สามารถพัฒนา Mobile Application มีจ�านวนน้อยกว่า
ผู้ที่สามารถพัฒนาในรูปแบบของ Web application หรือ Website 
ทั่วไป 

ดังนั้น จากประเด็นปัญหาที่กล่าวไปแล้วบทความนี้จึงได ้
น�าเสนอเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการแปลงจาก Web application ไปเป็นรูปแบบ
ของ Mobile Application ซึ่งเราน�าเสนอเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า 
PhoneGap 

ระบบปฏิบัติการ IOS 

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) [1], [2] มีชื่อเดิมว่า iPhone 
OS เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวของ iPhone เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เป็นระบบปฏิบัติการส�าหรับสมาร์ท-

ใน
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการเติบโต และ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก นอก

เหนอืจากการเตบิโตขององค์กรในภาคธรุกจิต่างๆ แล้ว สิง่หนึง่ทีม่กีาร
เตบิโต และมอัีตราการเตบิโตเพิม่อย่างรวดเรว็ ดงันัน้ เมือ่ธรุกจิองค์กร
ต่างๆ มีการพัฒนา และมีอัตราการแข่งกันสูงมากขึ้นท�าให้ องค์กร
ต่างๆ ต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หน่วยงานของตัวเอง โดยฉพาะอย่างยิ่งการน�า IT เข้ามาใช้กับธุรกิจ

ปัจจุบันการน�า IT เข้ามาใช้กับหน่วยงานก�าลังเป็นที่นิยม
อย่างแพร่หลาย โดยส่วนมากมีการน�ามาใช้หลากหลายด้าน เช่น
การน�ามาใช้เพื่อช่วยท�าการตลาดแบบสมัยใหม่ ผ่าน Website และ 
Social media โดยเฉพาะการน�า Website มาช่วยในการประชา-
สัมพันธ์หน่วยงาน และบริการในด้านต่างๆ ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
และปัจจบุนัการพฒันา และน�าเสนอ Website และ Web Application 
ต่างๆ มีแนวทางที่จะน�าเสนอผ่านอุปกรณ์มือถือมากขึ้นโดยเฉพาะ
โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone

แต่การพัฒนา Website และ Web Application บนอุปกรณ์

แนวทางการพัฒนา Mobile application

แบบ IOS และ Android ด้วย

ดร. ธงชัย แก้วกิริยา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

PhoneGap
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โฟน (Smartphone) ของแอปเปิล โดยเริ่มต้นพัฒนาส�าหรับใช้ใน
โทรศัพท์ iPhone และได้พัฒนาต่อใช้ส�าหรับ iPot Touch และ iPad 
โดยระบบปฏิบัติการนี้สามารถเชื่อมต่อไปยัง App Store ส�าหรับการ
เข้าถึงแอพพลิเคชั่น (Application) มากกว่า 300,000 ตัว ซึ่งมีการ
ดาวน์โหลดไปมากกว่า 5,000 ล้านครั้ง แอปเปิลได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงส�าหรับ iPhone, iPad และ iPod Touch ผ่านทางระบบ 
iTunes คือโปรแกรมฟรี ส�าหรับ MAC และ PC ใช้ดูหนังฟังเพลงบน
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งจัดระเบียบ  และ sync ทุกๆ อย่าง และเป็นร้าน
ขายความบนัเทิงบนคอมพวิเตอร์, บน iPod touch, iPhone และ iPad 
ที่มีอย่างสมบูรณ์ในทุกที่ และทุกเวลา 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าระบบปฏิบัติการ IOS สร้างขึ้นมา
เพือ่รองรบัการท�างานของอปุกรณ์มอืถอืแบบพกพา และอปุกรณ์อืน่ๆ 
ของค่ายแอปเปิล และจากข้อมูลทางสถิติจะเห็นได้ว ่าระบบ 
ปฏิบัติการ IOS ยังเป็นที่นิยมใช้ของผู้ใช้งานไปทั่วโลกอีกด้วย ดังนั้น 
การพัฒนาบทเรียนที่สามารถรองรับ IOS ซึ่งเป็นเป้าหมายของงาน
วิจัยนี้ที่ได้น�ามาทดสอบการใช้งาน และประเมินผล 

ระบบปฏิบัติการ Android

แอนดรอยด์ (Android) [3] หรอื ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ 
(Android Operating System) เป็นชื่อเรียกชุดซอฟต์แวร์ หรือ
แพลตฟอร์ม (Platform) ส�าหรับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ท่ีมีหน่วย
ประมวลผลเป็นส่วนประกอบ อาทิ คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ (Tele-
phone), โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell phone), อุปกรณ์เล่นอินเทอร์เน็ต
ขนาดพกพา (MID) เป็นต้น แอนดรอยด์น้ัน ถือก�าเนิดอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 โดยบริษัท กูเกิล จุดประสงค์
ของแอนดรอยด์นั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัท Android Inc. ที่ได้น�า
เอาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งนิยมน�าไปใช้งานกับเครื่อง 
แม่ข่าย (Server) เป็นหลกั น�ามาลดทอนขนาดตวั (แต่ไม่ลดทอนความ

สามารถ) เพื่อให้เหมาะสมแก่การน�าไปติดต้ังบนอุปกรณ์พกพา ที่มี
ขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่จ�ากัด โดยหวังว่า แอนดรอยด์ จะเป็น 
หุ่นยนต์ตัวน้อยๆ ที่คอยช่วยเหลือ อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ที่พกพา
ไปในทุกที่ ทุกเวลา

กูเกิลแอนดรอยด์ เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของแอน-
ดรอยด์ เนื่องจากปัจจุบันนี้ บริษัทกูเกิล เป็นผู้ที่ถือสิทธิบัตรในตรา
สญัญาลกัษณ์ ชือ่ และรหสัต้นฉบบั (Source Code) ของแอนดรอยด์ 
ปัจจุบันมีผู้ร่วมพัฒนากว่า 52 องค์กร ประกอบด้วยบริษัทซอฟต์แวร์ 
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ บริษัทผู้ให้
บรกิารเครอืข่าย และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัการสือ่สารแอนดรอยด์ออก
ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.  Android Open Source Project (AOSP) เป็นแอนดรอยด์
ประเภทแรกที่กูเกิลเปิดให้สามารถน�า “ต้นฉบับแบบเปิด” ไปติดตั้ง 
และใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

2.  Open Handset Mobile (OHM) เป็นแอนดรอยด์ที่ได้รับ
การพฒันาร่วมกบักลุม่บรษิทัผูผ้ลติอปุกรณ์พกพา ทีเ่ข้าร่วมกบักเูกลิ
ในนาม Open Handset Alliances (OHA) ซึง่บรษิทัเหล่านีจ้ะพฒันา
แอนดรอยด์ในแบบฉบบัของตนออกมา โดยรปูร่างหน้าตาการแสดงผล 
และฟังก์ชั่นการใช้งาน จะมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีลิขสิทธิ์ 
เป็นของตน พร้อมได้รับสิทธิ์ในการมีบริการเสริมต่างๆ จากกูเกิล ที่
เรียกว่า Google Mobile Service (GMS) ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ท�าให้
แอนดรอยด์มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามจุดประสงค์ของแอนดรอยด์ 
แต่การจะได้มาซึ่ง GMS นั้น ผู้ผลิตจะต้องท�าการทดสอบระบบ และ
ขออนุญาตกับทางกูเกิลก่อน จึงจะน�าเครื่องออกสู่ตลาดได้

3.  Cooking หรือ Customize เป็นแอนดรอยด์ที่นักพัฒนา
น�าเอารหัสต้นฉบับจากแหล่งต่างๆ มาปรับแต่งในแบบฉบับของ
ตนเอง โดยจะต้องท�าการปลดล็อคสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ หรือ Un-
lock เครือ่งก่อน จงึจะสามารถตดิตัง้ได้ โดยแอนดรอยด์ประเภทนีถ้อื
เป็นประเภทที่มีความสามารถมากที่สุด เท่าที่อุปกรณ์เครื่องนั้นๆ จะ
รองรบัได้ เนือ่งจากได้รบัการปรบัแต่งให้เข้ากับอุปกรณ์นัน้ๆ จากผูใ้ช้
งานจริง

โปรแกรมประยุกต์สำาหรับอุปกรณ์มือถือ

(Mobile application)

Mobile Application [4], [5] ประกอบขึ้นด้วย Mobile กับ 
Application มีความหมายดังนี้ Mobile คือ อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ใน
การพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยัง
ท�างานได้เหมอืนกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ เนือ่งจากเป็นอปุกรณ์ทีพ่กพา
ได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ ขนาดเล็กน�้าหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้าง-
น้อย ปัจจุบันมักใช้ท�าหน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ ส�าหรับ Application หมายถึงซอฟต์แวร์ที่
ใช้เพื่อช่วยการท�างานของผู้ใช้ (User) โดย Application จะต้องมีสิ่ง
ที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็น
ตัวกลางการใช้งานต่างๆ Mobile Application เป็นการพัฒนา
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โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
อกีทัง้ยงัสนับสนนุ ให้ผูใ้ช้โทรศพัท์ได้ใช้ง่ายย่ิงขึน้ ในปัจจบุนัโทรศพัท์
มือถือหรือสมาร์ทโฟนมีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้
บริโภคใช้ ส่วนที่มีคนใช้และเป็นที่นิยมมากก็คือ IOS และ Android 
จงึท�าให้เกดิการเขยีนหรอืพฒันา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะการน�ามาประยุกต์ใช้กับเรือ่งการศกึษาบทเรยีน 
e-Learning, M-learning เป็นต้น

Mobile Application [4] แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Native 
Application, Hybrid Application และ Web Application

1.  Native Application คอื Application ทีถ่กูพฒันามาด้วย 
Library (ชุดค�าสั่ง) หรือ SDK

(เครือ่งมอืทีเ่อาไว้ส�าหรบัพฒันาโปรแกรมหรอืแอพพลิเคชัน่) 
ของ OS Mobile นั้นๆ โดยเฉพาะ อาทิ Android ใช้ Android SDK, 
iOS ใช้ Objective c, Windows Phone ใช้ C# เป็นต้น

2.  Hybrid Application คือ Application ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
ด้วยจดุประสงค์ ทีต้่องการให้สามารถ Run บนระบบปฏบิตักิารได้ทกุ 
OS โดยใช้ Framework เข้าช่วย เพื่อให้สามารถท�างานได้ทุกระบบ
ปฏิบัติการ

3.  Web Application คือ Application ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อ
เป็น Browser ส�าหรับการใช้งานเวบ็เพจต่างๆ ซึง่ถูกปรบัแต่งให้แสดง
ผล แต่ส่วนทีจ่�าเป็น เพ่ือเป็นการลดทรพัยากรในการประมวลผล ของ
ตัวเคร่ืองสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ท�าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น 
อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ใน
ความเร็วต�่าได้

PhoneGap

PhoneGap คอื Mobile Application Development Frame-
work [6] ที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนา Mobile Application ได้ง่ายๆ 
โดยใช้ HTML5/Javascript/CSS หรือถ้าเราท�าเว็บไซต์เป็นอยู่แล้ว ก็
สามารถท�า Mobile Apps และยังสามารถท�างานข้าม Platform อาทิ  
iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, webOS, 
และ bada นัน่หมายความว่าใช้ PhoneGap สร้าง Mobile Apps ครัง้
เดียวใช้ได้ทุก Platform ที่กล่าวมา 

บทสรุป

บทความนี้น�าเสนอเครื่องมือที่สามารถแปลงจาก Web ap-
plication ไปรูปแบบของ Mobile Application โดยผู้เขียนหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าผู้อ่านที่เป็นนักพัฒนาระบบทั่วๆ ไปหรือ นักพัฒนาระบบ
ในรูปแบบของ Mobile Application จะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใน
การน�าไปใช้ในการพฒันาระบบ Mobile Application ต่อไป นอกจากนี้
ยังได้น�าเสนอระบบปฏิบัติการที่ใช้ส�าหรับอุปกรณ์ Mobile ทั้ง IOS 
และ Android และหลักการในการพัฒนา Mobile Application 
ในแต่ละประเภทด้วย เช่น Native Application หรือ Hybrid  
Application
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