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แอปพลิเคชั่น (Application) หมายถึง โปรแกรม หรือชุดสั่ง ที่ใช้ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพวง
ต่างๆ เพื่อให้ท างานตามค าสั่ง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอพพลิเคชั่น (Application) จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่างๆ

แอปพลิเคชั่น (Application) 



ประเภทของแอปพลเิคชั่น



ความแตกต่างระหว่าง แอปพลิเคชั่น (Application) และ โปรแกรม (Program)

Program ( โปรแกรม )
Program จัดอยู่ในส่วนย่อยของ Software กล่าวคือในซอฟแวต์หนึ่งตัวอาจจะประกอบไปด้วยโปรแกรมหลาย ๆ ตัวตัวอย่างเช่น

โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาซอฟแวต์ขึ้นมาหนึ่งตัวและแจกจ่ายให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี หลังจากเราติดตั้งในตัวซอฟแวต์นั้น
แล้ว ตัวซอฟแวต์มีรูปแบบการท างานให้เราเลือกใช้งานที่แตกต่างกันออกไปแบบชัดเจน เช่น อาจจะมีเครื่องมือส าหรับวาดรูป ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถใช้ฟังเพลงได้ รูปแบบการท างานเหล่านั้นเราเรียกว่า โปรแกรม

Application ( แอพพลิเคชั่น )
อย่างที่กล่าวไปข้างต้น แอพพลิเคชั่นจัดอยู่ในส่วนย่อยของ Software เช่นเดียวกันกับโปรแกรม และแอพพลิเคชั่นคือโปรแกรม

ชนิดหนึ่ง แต่มีข้อแตกต่างจากโปรแกรมคือ โปรแกรมที่เราจะเรียกว่าแอพพลิเคชั่น โปรแกรมนั้นจะต้องมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานหรือ User 
Interface และตัวแอพพลิเคชั่นแบ่งเป็นหมวดหมู่หลัก คือ

- Desktop Application ใช้ส าหรับจ าแนกแอพพลิเคชั่นที่ท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- Mobile Application ใช้ส าหรับจ าแนกแอพพลิเคชั่นที่ท างานบนโมบายแพลตฟอร์ม
- Web Application ใช้ส าหรับจ าแนกแอพพลิเคชั่นที่ท างานบนเว็บเบราว์เซอร์



โมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application)

Mobile Application คือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้ใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หรือสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะนั้น 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันการพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ระบบซื้อของออนไลน์,  ระบบสั่งอาหารออนไลน,์ 
ระบบจองคิวล่วงหน้า, โปรแกรมการสนทนาออนไลน์, แผนที่ รวมไปถึงเกมส์ต่างๆ และอ่ืนๆ 

โดย Mobile Application แบ่งประเภทได้ดังนี้



Native App

Native App คือ การพัฒนาแอพลิเคชั่นที่ใช้รูปแบบการพัฒนา
และชุดค าสั่งต่าง ๆ ตามที่ผู้พัฒนาอุปกรณ์ได้จัดท าขึ้น เช่น

– iOS ส าหรับ iPhone, iPad, Apple Watch จะใช้
ภาษา Object C หรือ Swift โดยการพัฒนาจะต้องใช้โปรแกรม 
XCode

– Android จะใช้ภาษา Java และใช้โปรแกรม 
Android Studio ในการพัฒนา

– Window Phone ใช้ภาษา C# และใช้โปรแกรม 
Visual Studio ในการพัฒนา



Native App

ข้อดีของ Native App
– สามารถใช้งานชุดค าสั่งต่าง ๆ ส าหรับ 

Platform นั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน
– สามารถใช้งานความสามารถของอุปกรณ์ได้

เต็มประสิทธิภาพ เช่นการเรียกใช้งานกล้อง เข็มทิศ เป็นต้น
– สามารถน าขึ้นให้ผู้ใช้โหลดจาก AppStore 

หรือ PlayStore ได้

ข้อด้อยของ Native App
– ต้องพัฒนาแยกต่างแต่ละ Platform คือ ถ้า

ต้องการมี App บน iOS, Android, Window Phone 
จะต้องพัฒนาแยกกัน

– มีต้นทุนในการพัฒนาสูง เนื่องจากต้องใช้
จ านวนคนและระยะเวลาในการพัฒนามาก



Hybrid App

Hybrid App คือ แอปพลิเคชั่นที่สามารถ ใช้งานได้
หลาย Platform ไปยังระบบปฎิบัติการอื่นได้ โดยใช้
การพัฒนาเหมือนหรือใกล้เคียงกับ Web App คือใช้
ภาษา HTML, CSS และ JavaScript ในการพัฒนา 
ร่วมกับ Component ที่ท าให้แอพลิเคชั่นสามารถ
เรียกใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์และ
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ได้ เช่นกล้อง หรือเข้าถึง
การจัดเก็บรูปภาพของเครื่อง และเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วก็
ยังสามารถน าไปให้ผู้ใช้โหลดจาก AppStore หรือ 
PlayStore ได้เหมือนกับ Native App



ข้อดีของ Hybrid App

ข้อดีของ Hybrid App
– พัฒนาด้วยภาษา HTML, CSS และ 

JavaScript ท าให้ง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
– พัฒนาครั้งเดียวสามารถใช้ได้หลาย Platform 

ทั้ง iOS และ Android
– ใช้ต้นทุนในการพัฒนาน้อยกว่า Native App

ข้อด้อยของ Hybrid App
– ประสิทธิภาพการท างานจะด้อยกว่า 

Native App
– ในบางกรณีอาจจะใช้ความสามารถของ

อุปกรณ์ได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับ Framework 
ที่เลือกในการพัฒนานั้นมี Component ที่ต้องการ
หรือไม่



Web Application
Web Application คือ Application ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browser (บราวเซอร)์ ส าหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ ซึ่งถูก

ปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จ าเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ท าให้โหลดหน้า
เว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็วต ่าได้



ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น



ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้กันในปัจจุบนั



ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้กันในปัจจุบนั



ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้กันในปัจจุบนั


