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สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความเป็นมา 

บริษัท หัวลําโพง จํากัด ก่อต้ังเมื่อปี ๒๐๐๘ เป็นบริษัทที่จดัทํา Cross-platform Mobile 
Application Development ให้ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการหลายๆระบบเช่น iOS, Android, 
Symbian, Qt, Windows Phone 7, Samsung Bada, Blackberry  
 
โดยปกติโทรศัพท์มือถือมี ๒ แบบ คือ 

๑. Basic Phone เป็นโทรศัพทท์ั่วไป มีแค่ฟังก์ช่ันพื้นฐานในการเป็นโทรศัพท์ นั่นคือการโทร
ออก-รับสาย 

๒. Smart Phone คือโทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการรบัส่ง
ข้อมูล ดูหนัง ฟังเพลง การจัดการไฟล์ต่าง ๆ ที่เทียบได้กับคอมพิวเตอร์พื้นฐานย่อม ๆ ตัว
หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันประชาชนใช้ Smart Phone เป็นจํานวนมาก และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ 

Smart Phone ที่คนส่วนใหญ่ใช้มากทีสุ่ด คือระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ 
Blackberry ตามลําดับ การใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ ก็ได้เกิดขึ้นพร้อมกับระบบปฏิบัติการเหล่านี้ 
และมีสัดส่วนการใช้งานมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ PC 
เพราะมีความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลา เพราะ Smart Phone 
สามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่ 

หลักการการจดัทํา แอพพลิเคชั่น มีดังนี้ 
๑. การจัดหาเนื้อหา  
๒. การนําเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 ทั้งนี้ อาจารย์ได้นําเสนอตัวอย่างแอพพลิเคชั่นหลายชนิด เพื่อให้เห็นถึงความสามารถและ
ขอบเขตการใช้งาน เช่น แอพพลิเคชั่นให้คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพ หรือ แอพพลิเคชั่นวิเคราะห์โรค
พื้นฐาน เป็นต้น

หากจะทํา แอพพลิเคชั่น บนมือถือของ อย. เรื่องการใช้ผลติภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง       
ซึ่งมี ๕ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑล์ะ ๑๐ ประเด็น โดยเนื้อหาประเด็นอย่างละประมาณครึ่งหน้า จะต้องใช้
งบประมาณ ระยะเวลาในการจัดทํา และมขี้อจํากัดอะไรบ้าง 

อาจารย์แนะนําว่า ไม่ควรจัดทํารวมกันเป็นแอพพลิเคชั่นเดียวกัน ควรแยกออกเป็นแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากสนใจทําต้องคิดว่าจะทําอย่างไรให้แอพพลิเคชั่นนั้นน่าสนใจสามารถเข้าใช้
งานได้ทุกวัน ไม่น่าเบื่อ หรืออาจจะสร้าง Daily Tip หรือสร้างระบบค้นหาเพื่อให้ลิงค์ข้อมูลที่เรา
จัดทําไว้อยู่แล้วในแอพพลิเคชั่นนั้น ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ ๔-๖ สัปดาห์ต่อ ๑ แอพพลิเคชั่น 
งบประมาณที่ใช้ประมาณหลักล้าน ต่อปี ใน ๒-๓ platform         

                                                                                                            



การจัดทํา แอพพลิเคชั่น ต้องหาความชัดเจนในเรื่องของโครงสร้าง แอพพลิเคชั่น,เทคนิคใน
การจัดทํา,ภาษาที่เขียน, ชนิดฐานข้อมูล, แนวทางในการออกแบบ เช่น เน้นภาพเคลื่อนไหว เรียบง่าย 
สะอาด, โหลดข้อมูลได้เร็ว, ง่ายในการปรับดีไซน์เพิ่มเติมในภายหลัง, ขนาดหน้าจอแสดงผล เป็นต้น  

หากจะทําแอนดรอยด์ แอพพลิเคชั่น ซึงเป็นแอพพลิเคชั่นจะค่อนข้างเขียนง่าย แต่ยังมีปัญหา
ทางเทคนิค ในเรื่องของรุ่นโทรศัพท์ที่จะต้องพัฒนาแอพพลิเคช่ัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันรุ่นโทรศัพท์มี
จํานวนมากและมีความละเอียดของหน้าจอที่ไม่เท่ากัน ติดปัญหาเรื่องการออกแบบแอพพลิเคชั่นให้
เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ 
    

           


