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นั�ง Time Machine ย�อนกลับไป็ในป็ี ค.ศึ. 1980 จุดเริ�มต่�น

สำคัญของ 4GL (Fourth-Generation Language)

ที่่�มก่ารต่ั�งเป็า้หมายเอาไว�วา่ การเขย่นโป็รแกรม นบัจากน่� 

จะม่การรณรงค์เร่�องการ Coding ให�น�อยลงเร่�อย ๆ สำหรับการ

พััฒนาระบบงานคอมพัิวเต่อร์

แน่นอนว่า การเข่ยน Code ที่่�น�อยลง ย่อมที่ำให�ระยะ

เวลาในการสร�างระบบงานสั�นลงต่ามไป็ด�วย โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง 

เป็็นการส่งเสริมให�ผู้้�ที่่� ไม่ม่ความร้�  หร่อป็ระสบการณ์ด�าน 

Programming สามารถึสร�างระบบได�ด�วยต่นเอง

ซึ�งถึ่อเป็็นจุดเริ�มต่�นที่่�ยิ�งใหญ่ ภายใต้้แนวคิดี No-Code 

Development Platform ท่่�ทุ่ก ๆ คนไม่จิำเป็ีนต้้องม่ความรั่้

เรัื�องเท่คนิคดี้านการัเข่ยนโปีรัแกรัม แต้่สามารัถืสรั้าง Web 

และ App ดี้วยต้ัวเองไดี้

กำจัดจุดอ่อน และแก� Pain Point ของคนที่่�ไม่ได�จบคอมฯ 

ที่่�ต่�องการสร�าง Web และ App ของต่ัวเองแบบไม่ต่�องไป็จ�างใคร

แนวคดิ No-Code จงึเกิดขึ�น เป็ล่�ยนมมุมอง และการป็ฏิบิตั่ิ 

จากการพัฒันาระบบงานคอมพัวิเต่อรผ์ู้า่นการเขย่นโป็รแกรม หรอ่ 

Coding มาเป็็นการใช� Graphical User Interface (GUI) เพั่ยงแค่

ลาก “ป็ุ่ม” คลิก เล่�อน วาง

โดยม่ Template และคำสั�ง หร่อ Library รวมถึึงเคร่�องไม�

เคร่�องม่อ Plugin ต่่าง ๆ ที่่�เต่ร่ยมมาไว�ให�อย่างพัร�อมสรรพั

No-Code Platform จึงเป็็นแนวคิดท่ี่�เป็็นมิต่รกับคนที่ำ

ธุุรกิจ มากกว่า Developer หร่อโป็รแกรมเมอร์

เพัราะ No-Code เป็น็ Platform ที่่�ใช�งานงา่ย เหมาะสำหรบั

ทีุ่กคน โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง ในที่างกลับกัน เหล่า Developer ยิ�ง

ชอบใจ เพัราะป็ระหยัดเวลา และแรงกายแรงใจไป็ได�มาก

เน่�องจาก Developer ม ่Logic ในการเขย่นโป็รแกรมที่่�แนน่

อย้่แล�ว เม่�อมาเจอเคร่�องทีุ่่นแรงแบบน่�ยิ�งด่ใจกันยกใหญ่

ในส่วนของบุคคลทัี่�วไป็ท่ี่�ไม่ได�จบคอมฯ ผู้มคิดว่า No-

Code Platform อาจต่�องอาศึัย “ที่ักษะที่างศึิลป็ะ” เป็็นต่ัวนำมาก

สักหน่อย

เพัราะ No-Code นั�น ผู้้�ใช�งานไม่จำเป็็นต่�องม่ความร้�เก่�ยว

กับ Syntax ภาษาคอมพัิวเต่อร์อะไรเลย

ที่ว่า ต่�องม่ทัี่กษะด�านการป็รับแต่่ง User Interface (UI) 

หร่อเล่อก Layout สำเร็จร้ป็ ให�ม่ร้ป็ร่างหน�าต่าที่่�สวยงาม และใช�

งานง่าย ๆ เที่่านั�น

 นั�ง Time Machine เดินหน�ามาในป็ี ค.ศึ. 2014 ที่่� 

Forrester Research ได�ให�คำจำกัดความของคำว่า No-Code ว่า

เป็็นเคร่�องม่อสำคัญอันหนึ�ง ซึ�งนำมาใช�ในการพััฒนาระบบงาน

คอมพัิวเต่อร์ที่่�มุ่งเน�นให�ผู้้�ที่่�ไม่ม่ความร้�ด�านการเข่ยนโป็รแกรม 

สามารถึสร�างสรรค์ Web และ App ใหม่ ๆ ได�ด�วยต่นเอง

ดร.จักรกฤษ์ณ์ สิริริน

ผู้้้อำานวยการึสายงานการึศึกษา ฝ่ึกอบัรึม

และให้คำาปรึึกษาสถานปรึะกอบัการึ

สมาคมส่งเสรึิมเที่คโนโลย่ (ไที่ย-ญี่่�ปุ ่น)

ก้้าวสู่่�ยุุค No-Code สู่ร้้าง App และ Web

โดยุ “ไม่�ต้้องเขีียุนโปร้แก้ร้ม่”
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ลองไป็ด้ความเเต่กต่่างระหว่างการ Coding แบบเดิม กับ

แนวคิด No-Code และ Low-Code กันสักเล็กน�อย

การ Coding รป้็แบบเกา่ หรอ่การพัฒันาระบบคอมพัวิเต่อร์

ดั�งเดิม (Traditional Coding) ค่อการสร�างระบบโดยการเข่ยน 

Code โดยโป็รแกรมเมอร์ที่ั�งหมด

ส่วน Low-Code ค่อการเข่ยนโป็รแกรมผู้่าน Visual 

Modelling ในการสร�างระบบโดยลดการเข่ยน Code ลง

และ No-Code ค่อการสร�างสรรค์ระบบงานคอมพัิวเต่อร์ 

เช่น Web และ App โดยไม่ม่การเข่ยน Code เลยแบบ 100%

ป็จัจบุนั กลบัไป็เป็น็เวอรช์ั�นกอ่นหน�าที่่�สเถึย่รกวา่ ได�ด�วยการคลกิ

เพั่ยงครั�งเด่ยว ที่ำให�เราแก�ไขป็ัญหาได�ต่ั�งแต่่เนิ�น ๆ

5. การัต้ิดีต้ั�งท่่�สะดีวก และการั Support ในรัะยะยาว

ท่่�ดี่ Platform LC/NC (No-Code/Low-Code) สนับสนุนวงจรการ

พัฒันาระบบงานคอมพัวิเต่อร ์(System Development Life Cycle: 

SDLC) ต่ั�งแต่่เริ�มต่�นจนสิ�นสุด แน่นอนว่า ย่อมรวมถึึง DevOps 

และ CI/CD นอกจากน่� API ของ LC/NC ยังช่วยป็ระสานงานกับ

เคร่�องม่อภายนอก เพั่�อสนับสนุนการบริหารโครงการ,  DevOps, 

การที่ดสอบ และ CICD Pipeline อ่กด�วย

ส่วนข้อเสียุของ	No-Code	Platform

1. ข้อจิำกัดีรัะยะยาว ยิ�งธุุรกิจม่ความ 

ซบัซ�อนมากขึ�นจากเวลาที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็เร่�อย ๆ  ใน

ระยะยาว การใช� LC/NC อาจไม่ต่อบโจที่ย์ เพัราะ

เราไม่สามารถึป็รับระบบให�เหมาะกับเป็้าหมายที่าง

ธุุรกิจได�

2. ฟงัก์ชินัท่่�จิำกัดี การใช� LC/NC Platform 

จะมาพัร�อมกับจำนวนฟังก์ชันท่ี่�จำกัด เน่�องจาก

เราได� เล่อกแล�วว่า ต่�องการพััฒนาระบบงาน

คอมพัิวเต่อร์ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั�นอาจจะต่�อง

แลกมาด�วยฟงักช์นัท่ี่�จำกดันั�นเอง โดยหากเราอยาก

เพัิ�มเต่ิมส่วนของ Code ที่่�เราต่�องการจะกำหนดเอง 

อาจจะมค่่าใช�จา่ยที่่�แพังกว่าระบบที่่�เราสร�างเองขึ�นมาใหมท่ี่ั�งหมด

3. ข้อจิำกัดีด้ีานความปีลอดีภัย Solution แบบ LC/

NC Platform แม�จะม่ความป็ลอดภัยในตั่วของมันเอง แต่่ก็ยัง 

ไม่สามารถึให�คำย่นยันเก่�ยวกับระดับของความป็ลอดภัย เม่�อ

เที่่ยบกับเที่คโนโลย่การพััฒนาแบบ Stand Alone เน่�องจากเรา

จะไม่สามารถึควบคุมความป็ลอดภัยของข�อม้ล หร่อการเข�าถึึง 

Source Code ได�อย่างเต่็มที่่� ดังนั�น เราจึงไม่สามารถึค�นพับช่อง

โหว่ในโป็รแกรมได�เลย

ที่ั�งน่� Gartner ม่การคาดการณ์ว่า ภายในป็ี ค.ศึ.2024 

แนวคิดการนำา No-Code มาใช�ในการพััฒนา App หร่อ Web ม่

ความเป็็นไป็ได�ส้งถึึง 65%

ดังนั�น การก�าวเข�าส้่ยุคที่องของ No-Code ที่่�เรา ๆ ที่่าน ๆ 

สามารถึสร�าง Application Software และ Website ได�เองโดยที่่� 

“ไม่ต่�องเข่ยนโป็รแกรม”

ค่ออนาคต่ของการสร�างสรรค์ระบบที่่�เราควรให�ความ

สำคัญในการเร่ยนร้� เพั่�อให�เที่่าที่ันกับการเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�กำลังเกิด

ขึ�นนั�นเองครับ

ข้อดีของ	No-Code	Platform

1. รัวดีเรั็ว สามารถึสร�าง Solution หลาย Platform ใน 

คราวเดย่ว ที่ำ Prototype ให� Stakeholder ที่ดสอบได�อยา่งรวดเรว็ 

และสมบ้รณ์แบบภายในระยะเวลาอันแสนสั�น

2. ปีรัะหยัดี สามารถึลดเวลาในการดำเนินโครงการ หร่อ 

Project โดยเฉพัาะอย่างยิ�งโครงการใหญ่ ๆ โดยไม่ต่�องลองผู้ิด

ลองถึ้ก หร่อเข�าไป็ในขั�นต่อนของจริงต่่าง ๆ ด�วยต่ัวเอง แต่่ผู้่าน 

No-Code Prototype จัดการกับไอเด่ยใหม่ ๆ โดยไม่จำเป็็นต่�อง

รอให�โครงการสำเร็จ นอกจากป็ระหยัดเวลาแล�ว ยังป็ระหยัด

ที่รัพัยากรขององค์กร ด�วยต่�นทุี่นที่่�ต่�ำกว่า เม่�อเที่่ยบกับวิธุ่การ 

Coding แบบเดิม

3. ความเส่�ยงต้�ำ และ ROI ส่ง เน่�องจาก No-Code 

ได�รบัการสนับสนุนด�านมาต่รฐานอุต่สาหกรรม จงึมค่วามป็ลอดภัยส้ง 

และมก่ารพัฒันาอย้ต่่ลอดเวลา ดงันั�น เราจงึสามารถึมุง่ความสนใจ

ไป็ที่่�การสร�างรายได�ของธุุรกิจที่่�สำคัญกว่าได� เพัราะ Workflow 

ที่ั�งหมดของ No-Code ได�รับการป็กป็้องเป็็นอย่างด่นั�นเอง

4. ปีรัะยุกต์้ใช้ิงานง่าย การเผู้ชิญหน�ากับป็ัญหาการ

พัฒันาระบบงานคอมพิัวเต่อร ์โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง Bug ที่่� No-Code 

Platform เป็ิดให�เราสามารถึต่ั�งค่าการเป็ล่�ยนแป็ลงในเวอร์ชั�น




