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เปิดประตูสู่การทำ�งาน
รูปแบบใหม่ด้วย Mobile Technology
วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M

obile Technology อาจไม่ใช่เรื่องใหม่นัก หากจะกล่าว
ถึ ง ในบริ บ ทของช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี ค วาม
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งมีการพัฒนาและขยายเครือข่ายของ
ผู้ให้บริการได้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในและระหว่างประเทศ แต่
เมือ่ กล่าวถึงการน�ำมาใช้เพือ่ เป็นช่องทางการสือ่ สารข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วละก็ ส�ำหรับในต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าใน
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านดังกล่าวนี้ คงเริ่มที่ราวๆ เมื่อประมาณ 15
ปีทผี่ า่ นมา ส่วนของประเทศไทยเมือ่ ไม่เกิน 10 ปีทผี่ า่ นมาทีเ่ ริม่ มีการ
ให้บริการที่เป็นรูปธรรมและแพร่หลายมากขึ้น เราเรียกกันติดปากว่า
บริการ Digital Content ทั้งที่ให้บริการด้วยเครือข่าย Internet และ
เครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือในย่านความถีท่ มี่ กี ารก�ำหนดและให้สมั ปทาน
แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายรายต่างๆ
Digital Content เป็นบริการด้านข้อมูลที่มีอัตราการเติบโตสูง
ขึน้ ตามเทคโนโลยีของอุปกรณ์ Mobile และจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการซึง่ จาก
เดิมจะเริม่ ทีบ่ ทบาทของผูร้ บั ข้อมูล Digital Content ตามทีผ่ ใู้ ห้บริการ
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จะผลิตและป้อนให้ ถือว่าเป็นยุคของการเริม่ ศักราชของการตลาดบน
เครือข่ายสื่อสารโทรศัพท์มือถือ แต่เมื่อ Digital Content ผลิตได้ง่าย
และมีจ�ำนวนมากขึ้น ผู้ใช้บริการก็พัฒนาจากผู้รับมาเป็นผู้เข้าถึง
ข้อมูลและเลือกบริโภค จนมีการพัฒนาเทคโนโลยีตอ่ เนือ่ งกลายเป็น
ช่องทางในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการ
พัฒนาดังกล่าวได้รบั อิทธิพลจากกฎหมายทางด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ ที่ส�ำคัญในปัจจุบันเมื่อผู้ผลิตอุปกรณ์ Mobile รายใหญ่
ระดับโลกก็ต่างพัฒนาขีดความสามารถอุปกรณ์ของตน รวมถึง
การร่วมมือกับผู้พัฒนา Platform ของระบบปฏิบัติการ (Mobile
Operating System) และ Application ทีท่ ำ� งานบนอุปกรณ์ดงั กล่าว
เพือ่ ให้สามารถอ�ำนวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้เสมือนว่าได้ใช้งาน Computer เครือ่ งโปรดของตนอยู่ แต่ตา่ งกันตรงทีม่ ขี นาดเล็กกว่า เบากว่า
และพกพาได้ง่ายกว่า ท�ำให้เรามีอุปกรณ์ Mobile รูปแบบต่างๆ ที่ล�้ำ
สมัย สามารถรองรับ Digital Content ได้หลากหลาย รวมถึงรูปแบบ
การควบคุมและเข้าถึง Application ที่ง่ายและเสมือนเราได้ใช้งาน
ผ่านเครื่อง Computer แต่ท�ำงานผ่านเครือข่ายไร้สาย หรือเครือข่าย
โทรศัพท์ได้ทุกที่ทุกเวลา
ในปัจจุบันมีการพัฒนาการให้บริการจนเกิด Mobile Application ที่หลายหลายทั้ง Platform และประเภทของ Application ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการน�ำเอา Application ทีม่ กี ารใช้งานผ่านเครือ่ ง
Computer ทั้งที่เป็น Stand alone หรือใช้เฉพาะบนเครื่องและที่ต้อง
เชือ่ มโยงเครือข่าย Internet เพือ่ เข้าถึงและใช้งาน มาปรับปรุงให้เป็น
Mobile Application อาทิ e-Mail, Calendar, Web browser, Financial & Internet Banking, Games Online, Social Network, Video
Conference เป็นต้น นอกจากนี้ หลายองค์การได้ประยุกต์การใช้งาน
โดยน�ำเอาความสามารถของอุปกรณ์ Mobile และเครือข่ายไร้สาย
มาให้บริการ Application ขององค์การทั้งที่ใช้เพื่อบริหารจัดการ
ภายในและทีเ่ ปิดให้บริการแก่ลกู ค้า ในรูปแบบ Mobile Application
อาทิ Application ประเภท CRM, Business Intelligent หรือ BI,
Internal Work Application ท�ำให้ในหลายๆ องค์การ โดยเฉพาะใน
ระดับผูบ้ ริหารสามารถสัง่ การและให้นโยบายเชิงบริหารแก่เจ้าหน้าที่
ขององค์การรวมถึงการตัดสินใจในงานทีเ่ ร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วผ่าน
อุปกรณ์ Mobile ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาแม้ขณะเดินทาง หรืออยูต่ า่ งประเทศ
การพัฒนา Mobile Application ในรูปแบบเฉพาะทางเหล่า
นี้ในประเทศไทยก็เริ่มมีบริษัทที่รับจ้างพัฒนาบ้างแล้ว หรือหาก
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องค์การไหนมีทีมงานด้านสารสนเทศที่มีศักยภาพ ก็สามารถเข้ารับ
การอบรมจากองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดให้ความรู้เผยแพร่
เทคโนโลยีในการพัฒนา หรือท�ำการศึกษาจากเอกสาร หรือหนังสือ
วิชาการด้านสารสนเทศที่ค่อยๆ ทยอยออกมาในตลาดและอาศัย
ตัวอย่างการพัฒนาผ่านเครือข่ายสังคมของผู้พัฒนา Mobile Application บนInternet ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้พัฒนา
Platform ของระบบปฏิบตั กิ ารและ Application ทีท่ �ำงานบนอุปกรณ์
Mobile เหล่านี้ก�ำลังร่วมกันพัฒนารูปแบบของ Mobile Application
Framework และเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาซึ่งจะอ�ำนวยความ
สะดวกผูพ้ ฒ
ั นาสามารถสร้าง Mobile Application ได้งา่ ยและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
ตัวอย่างของ Mobile Application Framework และเครื่อง
มือที่ช่วยในการพัฒนา ที่มีการเปิดตัวแล้วในปัจจุบัน

PhoneGap

PhoneGap คือ Open Source ทีม่ าช่วยแปลง HTML Code
ทีใ่ ช้ในการเขียน Web เป็น Native API ให้สามารถท�ำงานบนอุปกรณ์
Mobile ที่ท�ำงานด้วยในระบบปฏิบัติการ Mobile ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
Google Android, iOS, BlackBerry และ Window Phone

โดย PhoneGap นี้สามารถแปลง Code HTML Version 5
ที่มีส่วนการท�ำงาน หรือท�ำงานร่วมกับ CSS และ JavaScript ให้
กลายเป็น Mobile Application ที่เหมือนสามารถท�ำงานได้จริงบน
อุปกรณ์ Mobile หลากหลาย Platform

โดยในอนาคตทางผู้พัฒนา PhoneGap ก็จะมีการให้บริการ
สร้าง Application ผ่าน Cloud Computing Service ซึ่งหมายความ
ว่าผู้พัฒนา Mobile Application ไม่จ�ำเป็นต้องติดตั้ง เครื่องมือสร้าง
ชุดค�ำสั่ง หรือ Compiler Program กล่าวคือ น�ำเอา Code HTML
ที่ต้องการแปลงเป็น Mobile Application ไป Upload ไว้ในส่วน
ของการให้บริการบน Cloud Computing Service ของ Cloud Computing Service ผ่าน Internet และใช้บริการก็จะได้ผลลัพธ์เป็น
Mobile Application ที่ต้องการ โดยหากสนใจสามารถทดลอง
PhoneGap version Beta ได้ที URL: https://build.phonegap.com/

Sencha Touch

Sencha Touch คือ Web Framework ที่ใช้ JavaScript ใน
การเขียนเป็นหลักและมีเครือ่ งมือต่างๆ มากมายทีจ่ ะสามารถช่วยให้
ผู้พัฒนาสร้าง Application ที่มีหน้าตาและความสามารถในการ
ท�ำงานบนอุปกรณ์เหมือน Mobile Application ส�ำหรับผู้พัฒนาที่ไม่
ค่อยช�ำนาญในการเขียน Javascript นัน้ Sencha Touch จะมี Learning Center ที่แนะน�ำวิธีการสร้าง Component ต่างๆ รวมถึงมีกลุ่ม
ของผู้ใช้งาน Sencha Touch ที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งมีตัวอย่างการเขียน
ที่สามารถ Copy เอาไปใช้งานต่อได้ โดยสามารถดูตัวอย่างได้ที่
URL: http://www.sencha.com/products/touch/demos/
Sencha Touch นัน้ ถูกพัฒนาขึน้ มาเพือ่ ให้ใช้สำ� หรับ Mobile
Application โดยเฉพาะ จึงสามารถจัดการ Eventจากการสัมผัสที่
หน้าจอของอุปกรณ์ได้ ไม่วา่ จะเป็น การจับลาก Item หรือเนือ้ หา การ
ใช้นิ้วสองนิ้วเพื่อขยายการแสดงผล เป็นต้น

ทั้งนี้ Sencha Touch และ Phone Gap ได้ร่วมมือกันเพื่อที่
จะสร้าง Mobile Application ที่มีคุณภาพ ขึ้นมาแน่นอนว่าความ
สามารถของ Sencha Touch และ PhoneGap นั้น จะสามารถช่วย
ให้ผู้พัฒนาสามารถสร้าง Mobile Application ของได้ด้วยวิธีง่ายๆ
จึงเป็นทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับผูพ้ ฒ
ั นาทีต่ อ้ งการสร้าง Mobile Application อย่างง่ายๆ โดยเน้นที่การเชื่อมต่อกับ Internet
Mobile Technology เป็นอีกหนึ่งแนวโน้มที่ก�ำลังเข้ามามี
บทบาทต่อการด�ำเนินงานขององค์การ ซึ่งหากองค์การสามารถปรับ
ตัวเพื่อใช้เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนงานขององค์การ รวมถึง
ขยายวิสัยทัศน์และมุมมองในการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
รวมถึงการลดค่าใช้จา่ ยและเวลาอย่างเหมาะสมแล้ว ก็อาจสามารถ
เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ มีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางธุรกิจและยังสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์การในด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่น�ำสมัยในสายตาของลูกค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจก็เป็นได้ TPA
news

August 2012 No. 188
●

9

