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มือถือ เช่น กำรคลิกที่เบอร์โทรศัพท์บนเว็บไซต์แล้วสำมำรถโทรศัพท์
ได้เลย หรือกำรคลิกดูแผนที่ได้ เป็นต้น 

ในขณะที่ Mobile Application คือ กำรดำวน์โหลดแอปพลิ-
เคชัน่ และตดิตัง้ลงบนมอืถอื มำกกว่ำเปิดผ่ำน Web-browser ซึง่ผูใ้ช้
จะต้องเข้ำไปยังส่วนส�ำหรับดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เช่น Apple’s 
app store, Play store เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำมำรถค้นหำ และดำวน์-
โหลดแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ เพื่อติดต้ังบนระบบปฏิบัติกำรของโทรศัพท์
มือถือได้ หลำยแอพพลิเคชั่นมีกำรดึงข้อมูลต่ำงๆ จำกเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ หรืออำจดำวน์โหลดข้อมูลที่ผู้ใช้
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่ต้องท�ำงำนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตก็ได้

แบบไหนดีกว่ากัน? Mobile Website หรือ 

Mobile Application?

หลังจำกที่ได้ทรำบควำมแตกต่ำงระหว่ำง Mobile Website 
และ Mobile Application เรียบร้อยแล้ว ถัดไปคือกำรตัดสินใจว่ำจะ
สร้ำง Mobile Website หรือ Mobile Application ทำงเลือกใดที่ท�ำให้

ความแตกต่างระหว่าง Mobile Website และ 

Mobile Application

ก่อนท่ีจะประเมินผลว่ำ Mobile Website หรือ Mobile 
Application ให้ผลตอบแทนที่มำกกว่ำกัน ควรจะต้องเข้ำใจควำม 
แตกต่ำงระหว่ำง 2 อย่ำงนี้เสียก่อน ซึ่งทั้ง Website และ Application 
มีกำรเข้ำถึงบนอุปกรณ์ไร้สำยอย่ำง โทรศัพท์มือถือ สมำร์ทโฟน หรือ
แท็บเล็ต 

Moblie Website มคีวำมคล้ำยคลงึกับเวบ็ไซต์อืน่ๆ ทีป่ระกอบ
ไปด้วย Web-browser, HTML page ที่มีกำรเชื่อมต่อด้วยกันบน 
เครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็ (ส�ำหรบัโทรศพัท์มอืถอืมกีำรเชือ่มต่อด้วย WiFi, 
3G หรือ 4G) โดยควำมแตกต่ำงที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน ระหว่ำงกำร
ออกแบบเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือจำกเว็บไซต์ท่ีแสดงผลทั่วไปคือ 
กำรท่ีต้องออกแบบหน้ำตำเวบ็ไซต์ให้เข้ำกบัขนำดหน้ำจอมอืถอื และ
รองรับกำร touch screen บนหน้ำจอมือถือ ซึ่งมีกำรท�ำงำนเหมือน
เว็บไซต์ท่ัวไป คือสำมำรถแสดงข้อควำม, ข้อมูล, รูปภำพ และภำพ
เคลื่อนไหว นอกจำกนี้ยังสำมำรถเชื่อมต่อกับคุณสมบัติของโทรศัพท์

ลลิตา ณ หนองคาย  

อาจารย์ประจำาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Mobile Website VS Mobile Application
แบบไหนคือทางเลือกส�าหรับองค์กรคุณ
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สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยได้ตัง้ไว้ ดงันัน้ กำรจะเลอืกใช้แบบใด จะต้อง
ดูท่ีเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้ ถ้ำต้องกำรพัฒนำเกมที่มีกำรตอบสนองกับ 
ผู้ใช้หรือลูกค้ำ กำรสร้ำง Mobile Application ถือเป็นทำงเลือกที่
เหมำะสมกว่ำ แต่ถ้ำเป้ำหมำยคือ กำรน�ำเสนอข้อมูลหรือเข้ำถึงผู้ใช้
หรอืลกูค้ำอย่ำงเป็นมติร กำรสร้ำง Mobile Website ถอืเป็นทำงเลอืก
ที่เหมำะสมกว่ำในบำงกรณี เป้ำหมำยท่ีตั้งไว้อำจต้องใช้ทั้ง Mobile 
Website และ Mobile Application โดยทั่วไป Mobile Website มัก
จะเป็นตัวเลือกแรกในกำรพัฒนำกำรใช้งำนบนโทรศัพท์มือถือ ใน
ขณะท่ีแอพพลิเคชั่นค่อนข้ำงเหมำะส�ำหรับกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น 
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยท่ีเฉพำะเจำะจง ซึ่งจะประสบผลส�ำเร็จมำกกว่ำ
กำรพัฒนำเป็นเว็บไซต์

ข้อดีของ Mobile Website

ถ้ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรคือกำรน�ำเสนอข้อมูล, กำรท�ำกำร
ตลำด หรือกำรติดต่อกระจำยข่ำวสำรต่ำงๆ กำรเลือกพัฒนำ Mobile 
Website ถือเป็นทำงเลือกที่เหมำะสมกว่ำ เพรำะเป็นขั้นตอนแรกใน
กำรขยำยเครือข่ำย นั่นเพรำะ Mobile Website มีข้อได้เปรียบที ่
มำกกว่ำกำรท�ำแอพพลิเคชั่น, สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยกว่ำ และ
มีค่ำใช้จ่ำยที่น้อยกว่ำ

●  ควำมรวดเร็ว: เว็บไซต์บนมือถือสำมำรถ 
เข้ำถึงได้ทันที โดยส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟน
จะสำมำรถเชื่อมต่อกับ Web-browser ได้ทันที

●  กำรเชื่อมต่อ: เว็บไซต์สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำกับอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือได้ง่ำย

●  กำรอัพเดท: เว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือสำมำรถรับข้อมูล
ใหม่ได้ตลอดเวลำ โดยไม่ต้องดำวน์โหลดมำติดตั้งใหม่

●  กำรค้นหำข้อมูล: เว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือสำมำรถ
ค้นหำข้อมูลได้ง่ำย และรวดเร็ว

●  กำรแบ่งปัน: เว็บไซต์โทรศัพท์บนมือถือสำมำรถแบ่งปัน
ข่ำวสำรผ่ำนเว็บสำธำรณะอื่น หรือแบ่งปันข้อมูลระหว่ำงผู้ใช้ด้วยกัน
ได้ง่ำย

●  กำรเข้ำถึง: เว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือสำมำรถเข้ำถึงได้
ง่ำย และมีกำรเข้ำถึงที่กว้ำงขวำงกว่ำ

●  ระยะกำรใช้งำน: เว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือสำมำรถ 
ใช้งำนได้ตลอด ไม่ว่ำจะจดบันทึกหรือเก็บสิ่งใดไว้ จะยังคงอยู่บน
เวบ็ไซต์ ซึง่ผูใ้ช้หรอืลกูค้ำสำมำรถเข้ำดขู้อมลูของตนเองได้ตลอดเวลำ
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●  Native Functionality or Processing Required: Moblie 
Website สำมำรถเพิ่มกำรเข้ำถึงที่ดีขึ้นในกำรใช้งำนผ่ำนโทรศัพท ์
มอืถอือย่ำงกำรคลกิแล้วสำมำรถโทรศพัท์ได้ (Click-to-Call), กำรส่ง
ข้อควำม หรือกำรใช้ GPS แต่อย่ำงไรก็ดี หำกต้องกำรให้ผู้ใช้หรือ
ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงกำรใช้งำนกล้องถ่ำยรูปหรือกำรควบคุมกำร
ประมวลผลของแอพพลิเคชั่น กำรพัฒนำเป็นแอพพลิเคช่ันย่อม
ท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ

●  No connection Requite: ถ้ำต้องกำรให้เข้ำถงึข้อมลูโดย
ไม่ต้องมีกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรเลือกพัฒนำเป็นแอพพลิเคชั่น
ย่อมเหมำะสมกว่ำ เพรำะบำงแอพพลิเคชั่นสำมำรถใช้งำนได้โดยไม่
ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

จำกกำรอธบิำยเกีย่วกบั Mobile Website และ Mobile Ap-
plication ถอืว่ำทัง้สองอย่ำงมเีป้ำหมำยในกำรใช้งำนทีแ่ตกต่ำงอย่ำง
ชดัเจน ดงันัน้ ก่อนตดัสนิใจลงทนุเลอืกพฒันำอย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรอื
ทัง้สองอย่ำง ควรพจิำรณำถงึวัตถปุระสงค์ทีจ่ะพฒันำ Mobile Website 
หรอื Mobile Application ให้ชดัเจนเสยีก่อน เพือ่ให้ได้รบัผลตอบแทน
ทีคุ้่มค่ำกบักำรลงทนุกำรเลอืกพฒันำบนโทรศัพท์มอืถอื

ที่มา: http://www.hswsolutions.com/services/mobile-web-devel-

opment/mobile-website-vs-apps/

●  เว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือสำมำรถเป็นแอพพลิเคชั่นได้ 
ด้วยกำรออกแบบหน้ำตำแอพพลิเคชั่นให้คล้ำยคลึงกับเว็บไซต์ ให้ 
ผู้ใช้หรือลูกค้ำใช้งำนได้ง่ำย

●  เวลำและค่ำใช้จ่ำย: เวบ็ไซต์บนโทรศพัท์มอืถอืใช้เวลำใน
กำรพัฒนำที่สั้น และมีค่ำใช้จ่ำยที่ถูกกว่ำ

การทำางานแบบใดที่ควรเลือกใช้ 

Mobile Application?

ถึงแม้ว่ำกำรเลือกพัฒนำ Mobile Website จะดูได้รับผล
ตอบแทนที่มำกกว่ำ ทั้งกำรเข้ำถึง, กำรใช้งำนที่เข้ำถึงผู้ใช้หรือลูกค้ำ
ได้ง่ำยกว่ำ หรือค่ำใช้จ่ำยที่น้อยกว่ำ แต่ Application เองยังคงเป็นที่
นิยม ซึ่งมีหลำยกรณีที่ทำงเลือกในกำรพัฒนำ Mobile Application 
เป็นทำงเลือกท่ีดีกว่ำในองค์กร โดยทั่วไปกำรเลือกพัฒนำ Moblie 
Application มักใช้กับกำรท�ำงำนต่ำงๆ คือ

●  Interactivity / Gaming: ถ้ำต้องกำรพัฒนำเป็นเกมที่มี
กำรตอบสนองกบัผูใ้ช้หรอืลกูค้ำ กำรเลอืกพฒันำ Mobile Application 
ถือเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุดอย่ำงแน่นอน

●  Regular User / Personalization: ถ้ำเป้ำหมำย คือ กำร
สร้ำงพื้นที่ส่วนตัวให้กับผู้ใช้หรือลูกค้ำที่ใช้เป็นประจ�ำ (อย่ำง Ever-
Note) เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเก็บข้อมูลของตนเองได้ ทำงเลือกในกำร
พัฒนำ Mobile Application จึงเป็นทำงเลือกที่ดีกว่ำ

●  Complex Calculations or Reporting: ถ้ำต้องกำรกำร
ท�ำงำนทีช่่วยน�ำข้อมลูของผู้ใช้หรอืลูกค้ำในกำรประมวลผลทีซ่บัซ้อน 
หรือแสดงแผนผัง หรือแสดงสรุปผลรำยงำนต่ำงๆ กำรเลือกพัฒนำ 
Mobile Application จะช่วยให้ผูใ้ช้หรอืลกูค้ำสำมำรถเข้ำใจข้อมลูนัน้
ได้ง่ำย


