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บทคัดย่อ

	 สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูง	 ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ	 ในเครื่องตามความ
ต้องการได้ด้วยตนเอง	และมีแอพพลิเคชั่นกลุ่มหนึ่งที่ก�าลังได้รับความนิยม	คือกลุ่มของการติดต่อสื่อสาร	เช่น	แอพพลิเคชั่น	Whatsapp,	
LINE,	Tango	และ	Skype	เป็นต้น	ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการติดต่อสื่อสารที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย	รวมทั้งสามารถรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ	
ได	้ไม่ว่าจะเป็นข้อความ	ไฟล์ภาพ	วิดีโอ	หรือเสียง	เป็นต้น	โดยเพียงอาศัยการท�างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น	ท�าให้ลดค่าใช้
จ่ายในการใช้บริการ	SMS	หรือ	MMS	ลงได้	

Abstract

	 Smart	phone	is	now	very	popular	for	communication.	Users	can	install	desired	applications	by	themselves.	A	group	
of	popular	application	at	the	moment	is	the	communication	group	such	as	Whatsapp,	LINE,	Tango	and	Skype.	These	
applications	are	alternative	of	communications	with	low	cost	that	allow	data	transmission	via	SMS,	MMS,	video	or	audio,	
etc.	through	internet	network,	thus	helping	users	to	save	cost	of	SMS	and	MMS	services.

บทน�ำ

	 เครือ่งมอืทีจ่�าเป็นในการตดิต่อสือ่สารในปัจจบุนัคอืโทรศพัท์มอืถอื	และพฒันาการของโทรศพัท์มอืถอืในขณะนีม้กีารน�าเทคโนโลยี
ที่มีทันสมัยมาใช้งานมากขึ้น	โดยโทรศัพท์ในกลุ่มที่จะกล่าวถึงนี้คือกลุ่มของสมาร์ทโฟน	ซึ่งนอกจากใช้โทรศัพท์ยังสามารถใช้ท�ากิจกรรม
อืน่ๆ	ได้อย่างรวดเรว็เช่น	การท�าธรุกรรมทางการเงนิ	การค้นคว้าหาข้อมลู	หรอืแม้แต่การอ�านวยความสะดวกในด้านบนัเทงิ	ไม่ว่าเป็นการ
ชมภาพยนตร์	ฟังเพลง	หรือเล่นเกม	 เป็นต้น	 โดยราคาของสมาร์ทโฟนขึ้นอยู่กับเทคนิคต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการประมวลผล	
ความละเอียดของหน้าจอ	 หรือฟังก์ชันในการท�างาน	 เป็นต้น	
ซึ่งยิ่งมีเทคนิคต่างๆ	มากจะท�าให้ราคาสูงตามไปด้วย
	 อัตราการเติบโตของสมาร์ทโฟนทั่วโลกในช่วงปี	 ค.ศ.	
2011	มถีงึร้อยละ	75	เมือ่เทยีบกบัจ�านวนโทรศพัท์มอืถอืทัง้หมด	
(Ganguly,	2011)	โดยขณะนีร้ะบบปฏบิตักิารทีก่�าลงัเป็นทีน่ยิม
อย่างสูงคือ	ระบบปฏิบัติการ	iOS	ของ	Apple	ระบบปฏิบัติการ	
Android	ของ	Google		และระบบปฏิบัติการ	Symbian	ของ	
Nokia	ดังตารางที	่1

ตารางที่ 1	 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อจ�าแนกตามระบบ
ปฏิบัติการในสมาร์ทโฟน
ที่มา:	Ganguly	(April	12,	2011)
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	 เมือ่พจิารณาจากส่วนแบ่งการตลาดจะพบว่า	ระบบปฏบิตัิ
การ	Android	มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	จากข้อมูลการพยากรณ์
ของ	Gartner	(อ้างอิงจาก	Ganguly,		2011)	เมื่อปี	2010	ผู้ที่ครอบ
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดนี้คือ	Nokia	 ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ	
Symbian	แต่กระแสความนิยมกลับลดลง	เนื่องจากเทคนิคต่างๆ	
ที่ใช้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได	้ ซึ่งตรงกันข้ามกับ	
Android	ที่เป็นระบบปฏิบัติการใหม่	แต่จากการคาดการณ์พบว่า
ในปี	2015	Android	จะกลายเป็นผู้น�าตลาดของสมาร์ทโฟน
	 ความโดดเด่นของ	Android	คือเป็นโอเพ็นซอร์จ	(Open	
Source)	 ที่ผู้ใช้สามารถน�าไปพัฒนาต่อหรือเขียนแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ	 เองได้	 นอกจากนี้คือความเป็นฟรีซอฟต์แวร์	 (Free	
Software)	ทีผู่ใ้ช้สามารถดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ต่างๆ	มาใช้งาน
แบบไม่เสยีค่าใช้จ่ายได้เป็นจ�านวนมาก	จงึท�าให้ผูผ้ลติสมาร์ทโฟน
ของหลายๆ	 ค่ายเริ่มให้ความสนใจอย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็น	
Motorola,	HTC,	Sony	Ericsson,	LG	และ	Samsung	เป็นต้น	ใน
ระยะหลงันี	้มกีารพฒันาแอพพลเิคชัน่		บางตวัขึน้มาใช้งานในการ
ตดิต่อสือ่สาร	ท�าให้ผูใ้ช้ประหยดัค่าใช้จ่ายได้มากขึน้	และจากการ
ส�ารวจล่าสดุพบว่า	แอพพลเิคชัน่ส่งข้อความในเครอืข่ายสงัคม	เช่น	
Whatsapp,	 Blackberry	Messenger	 และการสื่อสารผ่าน	
Facebook	 ท�าให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั่วโลกสูญเสียรายได้
จากบรกิาร	SMS	มากกว่า	1.39	หมืน่ล้านเหรยีญต่อปีหรอืประมาณ	
4.3	แสนล้านบาทในช่วงปี	2011	ที่ผ่านมา	(Ovum,	2012)

กำรติดต่อสื่อสำรด้วยแอพพลิเคชั่นผ่ำนสมำร์ทโฟน

	 การติดต่อสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน	 มีวิธีการใช้งานเหมือน
กับโทรศัพท์ทั่วๆ	ไป	เช่น	การโทรศัพท์เข้า-ออก	การส่ง	SMS	หรือ	
MMS	 เป็นต้น	 ซึ่งค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับการส่งเสริมการขายของ
เครือข่ายที่ใช้บริการอยู่	 เช่น	ค่าโทรนาทีละ	2	บาท	ค่าส่ง	SMS	
ครั้งละ	2	บาท	ค่าส่ง	MMS	ครั้งละ	6	บาท	หรือการโทรศัพท์ไป
ต่างประเทศจะคิดตามเงื่อนไขของเครือข่ายนั้นๆ	 เป็นต้น	จากที่
กล่าวไว้ทั้งหมดนี้	ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถกระท�าได้แบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนด้วยกัน	โดย
มีเงื่อนไขง่ายๆ	ดังนี้
	 1.	ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร	เช่น	Whatsapp,	Skype,	LINE	หรือ	Tango	เป็นต้น	
ดังรูปที่	1

รูปที่ 1	ตัวอย่างไอคอนของแอพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

	 2.	 ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต	
เช่น	การใช้	EDGE,	3G	หรือ	Wifi	เป็นต้น	โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย
การใช้บริการให้กับเครือข่ายโทรศัพท์นั้นๆ		แต่หากเป็นการเชื่อม
ต่อด้วย	Wifi	ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตามสถานที่ต่างๆ	โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย	เช่น	ร้านกาแฟ	ร้านอาหาร	ห้างสรรพสินค้าหรือบริษัท
ต่างๆ		ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องมี	Username	และ	Password	ในการเชื่อม
ต่อด้วย	โดยขอรับได้จากร้านที่ใช้บริการ	

วิธีกำรค้นหำและติดตั้งแอพพลิเคชั่น

	 ในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นในการติดต่อสื่อสาร	 ไม่ว่าจะ
เป็น	Whatsapp,	LINE	หรือ	Skype	บทความนี้จะยกตัวอย่างการ
ท�างานบนระบบปฏิบัติการ	Android	เพราะก�าลังได้รับความนิยม
อยู่ในขณะนี้	โดยใน	Android	จะมีแอพพลิเคชั่นชื่อ	Market	เพื่อ
ใช้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ	ที่ผู้ใช้ต้องการ	ดังรูปที่	2
                                          
รูปที่ 2	แสดงไอคอน	Market	ที่ใช้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ
 

ขั้นตอนการค้นหาและติดตั้งแอพพลิเคชั่นจะกระท�าได้ดังนี้
	 1.	กดปุ่มไอคอน	Market	บนหน้าจอของสมาร์ทโฟน	ซึ่ง
จะปรากฏหน้าจอการท�างานของ	Market	 ดังรูปที่	3	 ให้ผู้ใช้กด
เลือกที่ช่อง	Search	Market	เพื่อพิมพ์ชื่อแอพพลิเคชั่นที่ต้องการ
ค้นหา	ซึ่งในตัวอย่างนี้จะทดลองค้นหา	“Whatsapp”
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รูปที่ 3	แสดงตัวอย่างการค้นหาแอพพลิเคชั่นชื่อ	Whatsapp

 

	 2.	Market	 จะค้นหาแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับค�าว่า	
Whatsapp	และแสดงรายการทั้งหมดที่มี	ดังรูปที่	4
	 3.	ให้ผู้ใช้กดเลือก														เพื่อดาวน์โหลดแอพ-		
พลิเคชั่นนี้	ซึ่งการท�างานจะแสดง	ดังรูปที่	5

รูปที่ 4	แสดงรายการค้นหา	 รปูที ่5	แสดงการท�างานขณะที่
ข้อมูลที่พบใน	Market		 ขณะที่ก�าลังดาวน์โหลด
	 แอพพลิเคชั่น

 4.	เมือ่เสรจ็สิน้การดาวน์โหลดจะมไีอคอนรปู													ปรากฏ
ขึ้นในหน้าจอหลัก	

วิธีกำรใช้งำน

	 ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นส�าหรับการติดต่อสื่อสารแบบ
ประหยัดนี้	 ผู้ใช้จะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้น
ติดตั้งแอพพลิเคชั่นตัวเดียวกัน	 เช่น	 หากสมชายต้องการสื่อสาร
กับสมหญิงผ่านทาง	Whatsapp	ในสมาร์ทโฟนของคนทั้งสองจะ
ต้องมี	Whatsapp	อยู่ด้วย	ซึ่งในปัจจุบันนี้	ไม่เพียงแต่	Whatsapp	
ทีก่�าลงัได้รบัความนยิมเท่านัน้	ยงัมแีอพพลเิคชัน่อืน่ๆ	อกีมากมาย	
เช่น	LINE,	Skype,	Chaton,	Tango	หรือ		Vibra	เป็นต้น		โดยใน
บทความนี้จะขอยกตัวอย่างการใช้งานแอพพลิเคชั่น	3	 ประเภท	

คือ	Whatsapp,	LINE	และ	Skype	ซึ่งเป็นฟรีซอฟต์แวร์คือ	ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด
	 •วิธีกำรใช ้งำน Whatsapp	 (รูปสัญลักษณ์ของ	
Whatsapp	คือ						)
	 1.	เมื่อกดปุ่มไอคอน	Whatsapp	 ผู้ใช้งานในครั้งแรกจะ
ต้องลงทะเบียน	 โดยกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง	 เพื่อให้	
Whatsapp	น�ารายชื่อของบุคคลต่างๆ	ที่ผู้ใช้มีหมายเลขโทรศัพท์
อยู่ในเครื่อง	(Contact)		และเป็นกลุ่มที่ติดตั้ง	Whatsapp	ไว้แล้ว
เช่นเดียวกัน	มาแสดงดังหน้าจอ	รูปที่	6	

รูปที่ 6	แสดงรายชื่อบุคคล	 รูปที่ 7	แสดงตัวอย่างหน้าจอ
ต่างๆ	ใน	Contact	 การสื่อสารผ่าน	Whatapp

 

 

 
	 2.	เมื่อต้องการสื่อสารกับผู้ใด	สามารถท�าได้โดยการกดที่
ชื่อผู้นั้น	ซึ่งจะปรากฏหน้าจอส�าหรับการสื่อสารตัวอย่างดังรูปที่	7		
โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความ	รับ-ส่งไฟล์รูปภาพ	หรือไฟล์เสียง
ได้	ดังรูปที่	8
                       
รูปที่ 8	แสดงตัวอย่างการรับ-ส่ง	ข้อความ	ไฟล์รูปภาพ	และเสียง	
ผ่านทาง	Whatsapp
 

 

	 •	วิธีกำรใช้งำน LINE (รูปสัญลักษณ์ของ							LINE	)
	 1.	เมื่อกดปุ่มไอคอน	LINE	 ผู้ใช้งานในครั้งแรกจะต้อง					
ลงทะเบียน	โดยกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง	เช่นเดียวกับ	
Whatsapp	ซึ่งจะน�ารายชื่อของบุคคลมาแสดง	ดังหน้าจอรูปที่	9	
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แต่จะมีความแตกต่างกันในด้านการใช้งาน	คือ	เมื่อกดเลือกชื่อที่
ต้องการ	LINE	จะแสดงตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกว่าจะเป็นการส่งข้อมูล
ต่างๆ	ถึงกัน	(Chat)	หรือโทรศัพท์สนทนากัน	(Call)	ดังรูปที่	10

รูปที่ 9	แสดงรายชื่อบุคคล	 รูปที่ 10	แสดงตัวอย่างหน้าจอ
ต่างๆ	ใน	Contact	 ทางเลือกในการสื่อสารผ่าน	LINE

 

	 2.	มีการส่งข้อมูลต่างๆ	 จะเหมือนกับการท�างานของ	
Whatsapp	ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ	ไฟล์ภาพ	เสยีง	หรอืวดิโีอ	
ดังรูปที่	11	แต่สิ่งที่ท�าให้	LINE	แตกต่างคือ	การเพิ่มรูปภาพการ์ตูน
ต่างๆ	ท�าให้การสื่อสารกันมีสีสันมากขึ้น	ดังรูปที่	12

รูปที่ 11	แสดงการสื่อสาร	 รูปที่ 12	แสดงตัวอย่าง
ผ่าน	LINE	 รูปภาพการ์ตูนใน	LINE

	 •	วิธีกำรใช้งำน Skype	(รูปสัญลักษณ์ของ						Skype)
	 Skype	 เป็นแอพพลิเคชั่นหนึ่งที่เคยได้รับความนิยมใน
เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาส�าหรับการใช้งานใน
สมาร์ทโฟนด้วย	 การใช้งาน	Skype	 จะต้องใส่	Username	 และ	
Password	 ก่อน	 และที่ส�าคัญผู้ใช้จะต้องเพิ่มรายชื่อผู้ที่ต้องการ
สื่อสารด้วยตนเอง	ซึ่งจะต่างจาก	Whatsapp	หรือ	LINE	ที่สามารถ
ดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ใช้	Whatsapp	หรือ	LINE	จาก	
Contact	ได้ทันที	แต่ข้อดีของการสื่อสารผ่าน	Skype	คือในขณะ
โทรศพัท์จะสามารถเหน็หน้าผูร้บัสายปลายทางได้ผ่านทางหน้าจอ

ของสมาร์ทโฟน	ซึ่งวิธีการใช้งานเป็นดังนี้
	 1.	เมื่อกดปุ่มไอคอน	Skype	ผู้ใช้จะต้องกรอก	Username	
และ	Password	ของตนเองก่อนเพื่อเข้าสู่ระบบการท�างาน	ซึ่งจะ
แสดงรายชื่อของบุคคลต่างๆ	ที่ได้ถูกบันทึกไว้	ดังรูปที่		13

รูปที่ 13	แสดงรายชื่อบุคคลต่างๆ	ใน	Contact	ของ	Skype

 

	 2.	เมื่อต้องการสื่อสารกับผู้ใด	สามารถท�าได้โดยการกดที่
ชื่อคนๆ	นั้น	ซึ่งจะปรากฏหน้าจอส�าหรับการสื่อสารตัวอย่างดังรูป
ที่	14	โดยผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะโทรศัพท์	(Skype	call)	หรือส่ง
ข้อความถึงกัน	(Send	IM)	จากตัวอย่างเป็นการโทรศัพท์	ซึ่งเมื่อ
กดแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่	15

รูปที่ 14	แสดงตัวอย่างหน้าจอ	 รปูที ่15	แสดงการเชือ่มต่อไปทาง
เลือกในการสื่อสารผ่าน	 หาบุคคลที่ต้องการ	
Skype

	 จากตัวอย่างการใช้งานทั้ง	3	แอพพลิเคชั่นนี้	สามารถสรุป
เป็นตารางการเปรยีบเทยีบรายละเอยีดการใช้งานในเรือ่งต่างๆ	ได้
ดังนี้
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ตารางที่ 2	เปรียบเทียบการใช้งานแอพพลิเคชั่น	Whatsapp,	Line	และ	Skype

 การใช้งาน Whatsapp Line Skype

	 การรับ-ส่งข้อความ	 ✓ ✓ ✓

	 การรับ-ส่งไฟล์	เช่น	ภาพนิ่ง	 ✓ ✓ ✓
	 ภาพเคลื่อนไหว	หรือ	เสียง	เป็นต้น

	 การสื่อสารด้วยเสียงผ่านระบบ	 X ✓ ✓
	 เครือข่าย

	 การลงทะเบียนเพื่อใช้แอพพลิเคชั่น	 ผ่านหมายเลขโทรศัพท์	 ผ่านหมายเลขโทรศัพท์	 ผ่านทางอีเมล์แอดเดรส

	 ข้อมูลรายชื่อบุคคลต่างๆ		 ผ่านทางหมายเลข	 ผ่านทางหมายเลข	 ต้องมีการบันทึกข้อมูล
	 ที่ต้องการติดต่อ	 โทรศัพท์ที่มีอยู่ในเครื่อง	 โทรศัพท์ที่มีอยู่ในเครื่อง	 บุคคลต่างๆ	ที่ต้องการ	
	 	 (Contact	List)	 (Contact	List)	 ติดต่อเอง

ประโยชน์ ในกำรสื่อสำรด้วยแอพพลิเคชั่น

	 การสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	Whatsapp,	LINE	หรือ	Skype	เป็นต้น	จะมีความแตกต่างกัน	ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการและความเหมาะสมในการใช้งานของผู้ใช้	แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการสื่อสารรูปแบบนี้	ได้แก่
 กำรสื่อสำรข้ำมระบบปฏิบัติกำร	ในอดีตค่าย	RIM	ของ	Blackberry	จะเป็นผู้ครอบครองตลาดรายใหญ่	แต่สามารถสื่อสารกันได้
เฉพาะกลุ่ม	Blackberry	เท่านั้น	และต้องใช้	Pin	code	ที่เป็นรหัสในการติดต่อกันด้วย	แต่ในปัจจุบันนี้	มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ	
จ�านวนมาก	จึงไม่จ�าเป็นต้องยึดติดกับระบบปฏิบัติการอีกต่อไป	ผู้ใช้จึงสามารถสื่อสารกันได้	ไม่ว่าจะเป็น	Android,	iOS	หรือ	Symbian	
เป็นต้น	และที่ส�าคัญแอพพลิเคชั่นบางตัวสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่รายชื่อบุคคลต่างๆ	ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่	โดยไม่จ�าเป็นต้องเพิ่ม
รายชื่อเข้าไป	
 กำรส่งผ่ำนข้อมูลที่รวดเร็ว	การสื่อสารลักษณะนี้เป็นการท�างานรูปแบบ	Real	time	ท�าให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ	ไม่ว่าจะ
เป็นข้อความ	ไฟล์รูปภาพ	เสียง	หรือวีดิโอ	ได้ทันที	ซึ่งบางแอพพลิเคชั่นสามารถท�างานได้ทันทีโดยไม่จ�าเป็นต้องเปิดใช้งาน	หรือสามารถ
รับข้อมูลได้ขณะปิดเครื่อง	โดยจะแสดงข้อมูลเมื่อเปิดเครื่องใช้งานอีกครั้งหนึ่ง
 กำรสือ่สำรระหว่ำงประเทศ	ในกรณทีีผู่ใ้ช้งานต้องเดนิทางไปต่างประเทศ	หรอืต้องการสือ่สารกบักลุม่คนทีอ่ยูใ่นรายการ	(Contact	
list)	ที่อยู่ในต่างประเทศ	จะสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	เพียงสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	
กจ็ะสามารถสือ่สารได้เหมอืนใช้งานในประเทศ	ถงึแม้จะเปลีย่นใช้ซมิการ์ดของประเทศทีเ่ดนิทางไปกต็าม	เพราะโดยปกตผิูใ้ช้สมาร์ทโฟน
จะบันทึกรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในเครื่องอยู่แล้ว	ท�าให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้ที่ต้องการติดต่อได้ทันที

ข้อจ�ำกัดในกำรสื่อสำรด้วยแอพพลิเคชั่น

	 การสื่อสารผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	Whatsapp,	LINE	หรือ	Skype	เป็นต้น	มีข้อจ�ากัดและปัญหาในการใช้งาน
ที่คล้ายคลึงกัน	ได้แก่
 กำรใช้งำนในพื้นที่ที่มีสัญญำณสื่อสำรต�่ำ	 เนื่องจากในการติดต่อสื่อสารจ�าเป็นต้องใช้สัญญาณในการรับส่งข้อมูล	 ไม่ว่าจะเป็น
สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ	3G	หรือ	EDGE		และแม้แต่สัญญาณ	Wifi	ถ้าผู้ใช้งานอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ	หรือรับสัญญาณเครือ
ข่ายได้น้อยมาก	อาจส่งผลให้การรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ	ล่าช้า	หรือไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้เลย
 กำรอพัเดตของแอพพลเิคชัน่	เนือ่งจากบางแอพพลเิคชัน่มกีารปรบัปรงุ	และเปลีย่นแปลงรายละเอยีดต่างๆ	เช่น	การเพิม่เทคนคิ
ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตัวการ์ตูน	 การแทรกไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ	 หากผู้ใช้งานไม่อัพเดตแอพพลิเคชั่นนั้นๆ	 อาจไม่สามารถใช้งาน
แอพพลิเคชั่นนั้นได้
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บทสรุป

	 การใช้แอพพลิเคชั่นในการสื่อสารผ่านทางสมารท์โฟน	ไม่
ว่าจะเป็น	Whatsapp,	LINE	หรือ	Skype	เป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับ
ผู้ใช้งานที่ต้องการความสะดวก	และประหยัดค่าใช้จ่าย	แต่อาจมี
ข้อจ�ากดัเรือ่งความเรว็ในการรบั-ส่งข้อมลูต่างๆ	เพราะสิง่ทีส่�าคญั
ในการสื่อสารรูปแบบนี้	คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 เมื่อผู้ใช้งานอยู่
ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ	3G,	 EDGE	 หรือ	Wifi	 ที่ต�่า	 จะท�าให้
ประสทิธภิาพในการรบั-ส่งข้อมลูต่างๆ	ลดลงตามไปด้วย	อย่างไร
กต็ามกระแสความนยิมใช้งานแอพพลเิคชัน่เหล่านีม้เีพิม่ขึน้ตลอด
เวลา	อาจเป็นเพราะความคล่องตัวในการใช้งานที่สามารถรองรับ
การท�างานของระบบปฏิบัติการได้หลากหลายรูปแบบ	หรือแม้แต่
การใช้งานในสมาร์ทโฟนต่างยี่ห้อกัน	เช่น		iPhone,	Sumsung,	LG	
หรอื	Motorola	เป็นต้น	กส็ามารถสือ่สารกนัผ่านทางแอพพลเิคชัน่
เดียวกันได้อย่างไม่มีปัญหา	และหากประเทศไทยพัฒนา	3G	ให้
สมบูรณ์มากขึ้น	 จะท�าให้การติดต่อสื่อสารผ่านทางแอพพลิเคชั่น
เหล่านี้มีประสิทธิภาพตามไปด้วย
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