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บทที ่1 
 

บทนํา 

 
ทีม่าและความสาํคัญของปญหา 

  ในปจจุบัน   โลกของเราไดมีการวิวัฒนาการไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง ไมวาจะเปนดา

นเทคโนโลยีการศึกษาการเกษตรการปกครองโดยเฉพาะที่สําคัญคอืธุรกิจการคาที่ในอีกไมชานี้จะมี

การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อยางเปนทางการในป 2558 นี ้

  AEC เปนการพัฒนามาจากการเปน สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(The Association of South East Asian Nations : ASEAN) กอตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ 

(Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผูกอตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ตอมาในป 2527 บรูไน ก็ไดเขาเปนสมาชิก ตามด

วย 2538 เวียดนาม ก็เขารวมเปนสมาชิก ตอมา 2540 ลาวและพมา เขารวม และป 2542 กัมพูชา ก็

ไดเขารวม เปนสมาชิกลําดับที่ 10 ทําใหปจจุบันอาเซียนเปนกลุมเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ มี

ประชากร รวม กันเกือบ 500 ลานคน 

  จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค. 2546 ผูนํา

ประเทศ สมาชิกอาเซียนไดตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่ง

ประกอบดวย3 เสาหลัก 

   สําหรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community หรือ AEC ) ภายในป 2558 เพื่อใหอาเซียนมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน 

แรงงานฝมือ อยางเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นตอมาในป 2550 อาเซียนไดจัดทําพิมพเขียวเพื่อจัดตั้ง

ประชาคม เศรษฐกิ อาเซียน (AEC Blueprint) เปนแผนบูรณาการงานดานเศรษฐกิจใหเห็นภาพรวม

ในการมุงไป สู AEC ซึ่งประกอบดวยแผนงานเศรษฐกิจในดาน ตาง ๆ พรอมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

ในการดําเนิน มาตรการตางๆจนบรรลเปาหมายในป2558รวมทงการใหความยืดหยุนตามที่ประเทศ

สมาชิกได ตกลงกันลวงหนา 

   หากพิจารณาตัวเลขประชากรในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ที่มีสูงถึง

เกือบ 600ลานคนใหญเปนอนัดับ3ของโลกรองเพียงจนีและอินเดียเทานั้นและเมื่อพิจารณาในเชิง 

คุณภาพที่อํานาจในการซื้อของผูบริโภคในภูมิภาคนี้เติบโตข้ึนอยางตอเนื่องทําใหภูมิภาคประชาคม  
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เศรษฐกิจอาเซียนเปนตลาดที่มีศักยภาพสูงในการเขาไปขยายตลาดตอยอดของผูประกอบการ SMEs 

ของไทย 

   เมื่อเปนเชนนั้นแลว หากมีการเปดประเทศ การลงทุนในประเทศและนอกประเทศ

ขยายตัว มากขึ้น จึงมีการปรับลดหยอนภาษีบางประเภท เพื่อใหนักลงทุนตางชาติสนใจที่จะเขามา

ลงทุนภายใน ประเทศ และนักลงทุนไทยสนใจที่จะไปลงทุนตางประเทศมากขึ้น อีกทั้งมีเงื่อนไขอีก

หลายอยางที่ ดึงดูดใหนักลงทุนอยากขยายกิจการของตนตามหมวดหมูประเภทของธุรกิจที่ตนสนใจ 

   ปจจุบัน อุปกรณเคลื่อนที่ไรสายถือวาเปนอุปกรณชิ้นหนึ่งที่ทุกคนตองมีติดตัวไมวา 

จะเปน  โทรศัพทไรสาย แทบเลต แลปท็อป ยิ่งโดยเฉพาะสังคมของนักธุรกิจ อุปกรณเหลานี้เรียกวา

เปนสิ่ง จําเปนอยางมากในการติดตอสื่อสารหาขอมูลเพื่อใหทันตอขาวสารที่มีการเคลื่อนไหวอยู

ตลอดเวลา ในยุคที่เทคโนโลยีกาวลาแบบนี้ มีการพัฒนาเครือขาย ทั้งระบบ 3G และระบบ 4G ที่มีใน

บางประเทศ แลวจึงเปนโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาระบบออนไลนเพื่อลดชองทางระหวางนักธุรกิจและนัก

ลงทุน 

   ดวยเหตุนี ้ จึงเปนโอกาสที่ดีทีจ่ะพฒันาแอปพลิเคชันจบัคูธุรกิจบนอุปกรณเคลื่อนที่ไร

สาย เพื่อทีจ่ะตอบสนองความตองการของผูใชในกลุมของนักธุรกจิในชวงเปดประชาคมอาเซียม 

เสมอืนวา แอปพลเิคชันเปนสื่อกลางระหวางผูประกอบการและผูลงทุน ใหเกิดการหมุนเวียนของราย

ไดใน ประเทศมากขึ้น ผูประกอบการและนักลงทุนสามารถคนหาแนวทางตาง ๆ พรอมกับวิเคราะห

ความ เสี่ยงและความเปนไปไดในการลงทุนผานเงื่อนไขที่ตกลงกันไวไดอยางไมยากเย็นผานแอปพลิเค

ชัน ใชวางแผนธุรกิจพรอมทั้งศึกษาขอมลูตางๆทางธรุกจิไปพรอมๆกันไดอยางมีประสทิธิภาพอีกดวย 

 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาการจบัคูความตองการทางธุรกิจสําหรับการลงทุนในสมาคมเศรษฐกจิอาเซียน

เพื่อ นํามาพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทมือถือในระบบปฏบิัติการ ios 

2. ศึกษาธุรกิจในแตและประเภทเพื่อเพิม่ชองทางในการวางแผนกิจการและการ

ดําเนินงาน ทางธุรกจิใหกับนักลงทุนรายใหม 
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ลักษณะและขอบเขตของหัวโครงการจลุนิพนธ 

   แอปพลเิคชันนี้เปนแอปพลิเคชันบนอปุกรณเคลื่อนที่ไรสาย เพื่อใชเปนสื่อกลางในการ

จับคู ความตองการทางธุรกิจสําหรับการลงทุนในสมาคมอาเซียน ซึ่งแอปพลิเคชันจะแบงออกเปน 2 

สวน หลัก ไดแก 

1. แอปพลเิคชันแสดงขอมูลทางธุรกจิตามประเภทบนคอมพิวเตอรตั้งโตะสําหรับผูดูแล 

ระบบและผูใชงาน 

    1.1 สวนของการแสดงขอมูล User แกไข และลบขอมูลโดยผูดูแลระบบ   

   1.2 สวนของการสมัครฃองสมาชิกบนเว็บไซต 

    1.3 สวนของการคนหานักธุรกจิหรือผูประกอบการที่สนใจ 

    1.4 สวนของการแกไขขอมลูสวนตัว 

    1.5 สวนของการบันทึกขอมูลบนหนาเว็บไซตเปนไฟล PDF 

2. แอปพลเิคชันรับ-สงขอมูลและจบัคูความตองการทางธุรกิจบนอุปกรณเคลื่อนที่ไร

สาย สําหรับผูใชแอปพลิเคชัน โดยแบงออกเปน 7 สวนยอยไดแก 

    2.1 สวนของการแนะนําการเริ่มตนลงทุน 

    2.2 สวนของการเขาใชขอมูลและบันทึกรายละเอียด 

    2.3 สวนของการกําหนดเงื่อนไข 

    2.4 สวนการประเมินความเปนไปไดของการลงทุนและวเิคราะหควาเสี่ยง 

    2.5 สวนของการใหคะแนน user เพื่อนําไปจัดลําดบัของความนิยม 

    2.6 สวนการเปรียบเทียบความเปนไปไดของการจบัคูของแตละ user 

    2.7 สวนการแชรชอมูลลงกลุมบน social network เชน facebook 

    2.8 สวนของการสงขอมูลของนักธุรกิจและนักลงทุนผานทางอีเมลหลังมี การยืนยัน

การจับคูทางธุรกิจเสร็จสมบูรณ 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาจํานวนระบบปฏิบัติการบนสมารทโฟน (Smart Phone) ที่ยอดผูใชมากทีสุ่ด 

เพื่อ ทําการคัดเลอืกระบบปฏิบัติการทีจ่ะนํามาพฒันาแอปพลิเคชัน 

2. ศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการนั้นๆเพื่อพฒันาแอปพลเิคชันใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจรวมถึงเงื่อนไขตาง  ๆ  ในการประกอบธุรกจิ

และการลงทุน 

4. ศึกษาขอดีของเสียในการเปดอาเซียนเพือ่นําจุดดีมาเสริมในแอปพลเิคชัน 

5. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทําธุรกิจ 
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6. ออกแบบ Work Flow ของแอปพลิเคชัน เพื่อใหอํานวยตอการใชงานมากที่สุด 

7. ออกแบบ User interface ของแอปพลเิคชัน 

8. ลงมอืเขียนแอปพลเิคชัน 

9. ทดสอบแอปพลิเคชันและนํามาปรับปรงุ 

10. นําแอปพลเิคชันออกไปทดลองใชจรงิกับกลุมเปาหมาย พรอมศึกษารวมถึงเก็บข

อมูลผลตอบรับ และนํามาพัฒนาแอปพลิเคชันใหสมบรูณยิ่งขึ้น 

เครื่องมือท่ีใช 

1. HTML , CSS , Javascrip 

2. PHP , MySQL 

3. XCODE , iPhone Simulator 

4. JSON 

5. Photoshop , Illustrator 

 

ขอจํากัดในการศึกษา (ถาม)ี 

  แอปพลเิคชันนี้จําเปนตองใชสัญญาณอินเทอรเน็ตในการอัปเดตขอมูล ซึ่งจะมีขอจํากัด

ใน เรื่องของความเร็วและสญัญาณที่แตกตางกัน โดยข้ึนอยูกับเครือขายของผูใหบริการ และสถานที่

การ ใชงานวามีความเอื้ออํานวยตอสัญญาณอินเทอรเน็ตมากนอยแคไหน และแอปพลเิคชันนี้จะเลือก

ทําใน สวนของธุรกิจประเภทของอุตหกรรมเทานั้น เนื่องจากธุรกิจมีหลากหลายประเภทและอาจจะมี

การ เพิ่มเติมตอยอดธุรกิจประเภทอื่น ๆ ในภายหลัง 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแอปพลเิคชันจับคูทางธุรกิจสําหรบัการลงทุนในสมาคมอาเซียน 

2. ผูใชสามารถแจงความตองการในการประกอบการทางธรุกิจตั้งเงื่อนไขแกไขขอมลู 

เปรียบเทียบและตรวจสอบขอมูลได 

3. เพิ่มโอกาสในการคนหาผูประกอบการและนกัลงทุนทีม่ีความสนใจในธุรกิจประเภท 

เดียวกัน เปนสื่อในการตัดสินใจ วางแผนในการลฃงทุน 

4. เพิ่มโอกาสใหนักลงทุนชาวไทยไดไปลงทุนกบัชาวตางชาติและเปดโอกาสใหชาวตาง

ชาต ิไดรูจักธุรกิจ และสนใจที่จะลงทุนในประเทศมากขึ้น 

 

 



 

 

บทที ่2 
 

 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

แนวคิดและทฤษฎ ี

 ในการศึกษาโครงการจุลนิพนธเรื่อง แอปพลิเคชันจับคูความตองการทางธุจกิจสําหรับการ

ลงทุนในสมาคมอาเซียนบนระบบปฎิบัติการไอโอเอส เพื่อใหแอปพลิเคชันเกิดความสมบูรณและเกิด

ขอมูลที่เปนจริง สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสดุ จึงไดมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

เพิ่มเติม ที่สามารถนํามาใชในโครงการจุลนิพนธ โดยมีแนวคิดและทฤษฏีดังนี้ 

1. ความหมายของธุรกจิ 

2. ความสําคัญของธุรกจิ 

3. วัตถุประสงคของธุรกจิ 

4. ปจจัยในการดําเนินธุรกจิ 

5. ประโยชนของธุรกจิ 

6. ประเภทของธุรกิจ 

7. หนาที่ในการประกอบธุรกจิ 

8. ประชาคมอาเซียน 

9. เครือขายสงัคมออนไลนแบบเจาะกลุม 

 

1. ความหมายของธุรกิจ 

 การดําเนินชีวิตของมนุษยในสมัยโบราณ มีความแตกตางกับการดําเนินชีวิต ของมนุษยใน

ปจจุบัน เนื่องจากจํานวนประชากรของ มนุษยในสมัยโบราณ มีจํานวนนอย แตละคนและแตละ

ครอบครัว จะดํารงชีวิตอยูดวยตนเอง ตามลําพัง  โดยสรางที่พักอาศัย ทําเครื่องนุงหม เพาะปลูกพืช 

และลาสัตว เพื่อเลี้ยงชีพ ของตนเอง ตามความสามารถ ของแตละคน เมื่อสังคมของมนุษยขยายขึ้น 

และความถนัดของมนุษยมีไมเหมือนกัน บางคนถนัดใน การลาสัตว บางคนถนัดในการเพาะปลูก บาง

คนถนัดในการทําเครื่องนุงหม จึงเกิดระบบการแลกเปลี่ยน โดยการใชของแลกของ (Barter System) 

กันขึ้น เชน นําขาวแลกเนื้อสัตวนําไขแลกเสื้อผา เปนตน แตการนําของแลกของก็มีปญหาบางอยาง
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เกิดข้ึน เพราะสิ่งของบางอยาง แบงแยกไดยาก เชน ขาว 3 ถัง แลกวัวได 1 ตัว แตถาคนที่มีขาว 1 ถัง 

ตองการแลกกับวัว 1 ตัวไมได ตองมีการแบงแยกวัวซึ่งทําไดยาก หรือบางครั้ง ความตองการของคน ที่

นํามาแล กไมตรงกัน เชน คนที่มีไขตองการแลกกับเสื้อผา แตคนที่มีเสื้อผาตองการขาวเปนตน ดังนั้น

ระบบการแลกเปลี่ยนของตอของจึงเปลี่ยนไป   โดยใชสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน สิ่งที่แตละยุค

นํามาใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้ึนอยูกับ ความพอใจของคนในแตละยุคนั้น เชน เปลือกหอย 

ทองคํา ฯลฯ ซึ่งไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนจุดเริ่มตนของธุรกิจ

นั่นเอง 

 

2. ความสาํคัญของธุรกิจ 

 มนุษยทุกคนมีความตองการที่เหมือนกันอยู 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ประเภทแรกเปนความ

ตองการที่จําเปนขั้นพื้นฐานตอการดํารงชีวิต (Needs) ไดแกปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู

อาศัย และยารักษาโรค สวนความตองการอีกประเภทหนึ่งนั้นเปนสิ่งที่มนุษยอยากมี (Wants) แตถา

ไมมีสิ่งเหลานี ้มนุษยก็ยัง สามารถดํารงชีวิตอยูไดตัวอยางเชน รถยนต โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ 

เปนตน ดังนั้นธุรกิจจึงมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของมนุษย เพราะธุรกิจเปน แหลงผลิตสินคา

และบริการ เพื่อสนองความตองการของมนุษยทั้ง 2 ประเภทดังที่กลาวมาแลว 

 สินคาคือ สิ่งของที่มีตัวตน สามารถมองเห็นและจับตองได เชน รถยนต อาหาร เสื้อผา เปน

ตนตัวอยางของธุรกิจที่เปนแหลงผลิตสินคา เชน โรงงานผลิต รถยนต โรงงานผลิตเสื้อผา เปนตน 

สําหรับการใหบริการนั้น หมายถึง สิ่งที่ไมมีตัวตน ไมสามารถมองเห็นหรือจับตองได แตสามารถ

กําหนดราคา เพื่อซื้อขาย กันได ตัวอยางเชนการใหบริการของสถานเริงรมย บริการเสริมสวย บริการ

 ซักรีด บริการขนสง บริการดานการสื่อสารของสถานที่ใหบริการเฉพาะนั้น ๆ เปนตน

 

3. วัตถุประสงคของธุรกิจ 

 การประกอบธุรกจิตาง ๆ ไมวาจะเปนธุรกจิประเภทใดก็ตาม สิ่งทีผู่ประกอบธุรกิจตองการ 

คือ กําไรแตนอกเหนือจากกําไรแลว ยังมีสิง่อื่นอกีที่ธุรกจิ จะตอง คํานึงถึง เชน ความรับผิดชอบตอ

ผูบริโภค ความรับผิดชอบตอสงัคม ความรับผิดชอบตอลูกจางพนักงาน ฯลฯ 

 วัตถุประสงคของธุรกจิ (Business Goals) ที่สําคัญมีดังนี ้

 1. เพื่อความมั่นคงของกิจการ เมื่อธุรกิจเริ่มดําเนินการขึ้น เจาของธุรกิจก็มีความประสงคจะ

ผลิตสินคา หรือบริการเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค ตอไป อยางตอเนื่องโดยไมมีที่สิ้นสุด 

 2. เพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ นอกจากความมั่นคงของกิจการแลว ธุรกิจยังตองการที่จะ
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เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยการขยายกิจการใหใหญขึ้น มีสาขาเพิ่มขึ้น มีพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อใหเกิด

ความมั่นคงทั้งทางการเงินและฐานะทางสังคม  

 3. เพื่อผลประโยชนหรือกําไร สิ่งที่จูงใจใหเจาของธุรกิจดําเนินธุรกิจตอไป คือ กําไร ถาธุรกิจ

ไมมีกําไรกิจการนั้นก็ไมสามารถดําเนินตอไปได การที่ธุรกิจจะมีกําไรไดนั้นคือ ตองจําหนายสินคาหรือ

ไดรับคาบริการในราคาสูงกวาคาใชจาย หรือตนทุนที่ไดเสียไปในการผลิตสินคาหรือบริการนั้น 

 4. เพื่อความรับผิดชอบตอสังคม การดําเนินธุรกิจจะตองคํานึงถึงจารีตประเพณีศีลธรรมอันดี

งามของสังคมดวย ธุรกิจจะตองไมดําเนินการที่ขัดตอกฎหมายหรือขัดตอประเพณี ศีลธรรมอันดีงาม

ของสังคม ธุรกิจจะตองคํานึงถึงผูบริโภค คํานึงถึงสภาพแวดลอมตองชวยพัฒนาชีวิตและความเปนอยู

ของสังคมใหดีขึ้น เชน การไมปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลอง การไมผลิตสินคาที่มีสารพิษตกคาง 

การไมตัดไมทําลายปา การไมกอใหเกิดมลพิษ ฯลฯ 

 จากวัตถุประสงคของธุรกิจดังกลาว จัดวาเปนวัตถุประสงคสวนใหญของธุรกิจเอกชน แตยังมี

การประกอบธุรกิจบางประเภทที่ไมไดหวังผลกําไร (Social Prestige) ไดแก กิจการประเภท

สาธารณูปโภค (Public Utilities) ตาง ๆ เชน การดําเนินกิจการของการไฟฟา การประปา 

การสื่อสารแหงประเทศไทย เปนตน กิจการดังกลาวดําเนินการโดยรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให

ประชาชนกินดีอยูด ีมีความสะดวกสบาย 

 

4. ปจจัยในการดําเนินธุรกิจ 

 การดําเนินธุรกิจตองอาศัยหลาย ๆ ปจจัยประกอบกัน จึงจะเกิดกิจกรรมในการประกอบ

ธุรกิจ จะขาดปจจัยใดปจจัยหนึง่ไมได โดยทั่วไปปจจัยพื้นฐาน ในการดําเนินธุรกิจม ี 4 ประเภท ที่

เรียกวา 4 M ไดแก 

4.1 คน (Man) ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะธุรกิจตาง ๆ เกิดข้ึนไดตองอาศัยความคิด

ของคน มีคนเปนผูดําเนินการหรือเปนผูจัดการ จึงจะทําใหเกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายภาพแบบ ซึ่ง

ในวงจรธุรกิจมีคนหลายระดับ หลายภาพแบบ ทั้งระดับผูบรหิาร ผูใชแรงงานรวมกันดําเนินการ จึงจะ

ทําใหประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

4.2 เงิน (Money) เงินทุนเปนปจจัยในการดําเนินธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่ตองนํามาใชในการ

ลงทุน เพื่อใหเกิดการประกอบธุรกิจโดยธุรกิจแตละประเภท ใชปริมาณเงินทุกที่แตกตางกัน ธุรกิจ

ขนาดใหญยอมใชเงินทุนสูงกวาธุรกิจขนาดเล็กกวา ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจจึงตองมกีารวางแผนในการ

ใชเงินทุน และการจัดหาเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทําใหการดําเนินธุรกิจไมประสบปญหาดาน

เงินทุน และกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด คุมกับเงิน ที่นํามาลงทุน 
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4.3 วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ในการผลิตสินคาตองอาศัยวัตถุดิบในการผลิตคอนขางมาก 

ผูบริหารจึงตองรูจักการบริหารวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดตนทุนดานวัตถุดิบต่ําสุด อันจะ

สงผลใหธุรกิจมีผลกําไรสูงสุดตามมา 

4.4 วิธีปฎิบัติงาน (Method) เปนวิธีการในการปฎิบัติงานในแตละขั้นตอนของการดําเนิน

ธุรกิจ ซึ่งตองมีการวางแผนและควบคุม เพื่อใหการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคลองตัว 

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกกิจการ 

 

5. ประโยชนของธุรกิจ 

 ประโยชนของธุรกจิจําแนกได ดังนี ้

 5.1 ธุรกิจผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของมนุษยในสังคม : เนื่องจากความ

ตองการของคนเราแตกตางกัน และมีความตองการไมมีที่สิ้นสุด โดยความตองการของคนเราจะ

เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อสรางความพึงพอใจ และความสะดวกสบายแกตนเอง ธุรกิจจึงมีหนาที่ในการ

จัดหาสิ่งตาง ๆ มาบริการสนองความตองการดังกลาว  

 5.2 ธุรกิจชวยกระจายสินคาจากผูผลิดไปสูผูบริโภค : เมื่อธุรกิจประเภทผูผลิตสินคา เชน 

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคาออกมาแลว การที่สินคาจะกระจายไปสูผูบริโภคไดนั้น จําเปนตอง

อาศัยธุรกิจ ประเภทอื่น ชวยกระจายสินคาไปสูผูบริโภค เปนตนวาธุรกิจการขนสง ทั้งทางบก ทางน้ํา 

ทางอากาศพอคาคนกลาง การประชาสัมพันธ การบริการดานการเงินของธนาคาร การสือ่สาร ฯลฯ 

 5.3 ธุรกิจเปนแหลงตลาดแรงงาน : ในการดําเนินการธุรกิจมีความจําเปนตองใชแรงงาน เพื่อ

ทําการผลิตสินคาหรือบริการ ดังนั้นการดําเนินธุรกิจจึงทําใหคนมีงานทํา สามารถหารายได เพื่อเลี้ยง

ตัวเอง และครอบครัวได ทําใหชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมดีข้ึน นอกจากนั้นการที่ธุรกิจกระจาย

ไปอยูตามสวนตาง ๆ ของประเทศ ก็เปนการ กระจายรายได และตลาดแรงงานไปสูทองถิ่นอีกดวย 

 5.4 ธุรกิจเปนแหลงเพิ่มรายไดใหแกรัฐบาล : เมื่อการดําเนินธุรกิจมีผลกําไร ผูประกอบธุรกิจ

มีหนาที่เสียภาษีใหรัฐบาลตามที่กฎหมายกําหนด ทํารายไดของรัฐเพิ่มขึ้น และรายไดดังกลาว รัฐบาล

นําไปใช ในการพัฒนาประเทศ ไดแก การสรางโรงพยาบาลสรางถนน สรางโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน

การสรางคุณภาพชีวิต ใหเกิดแกประชาชน 

 5.5 ธุรกิจชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ : ในการผลิตสินคาและบริการของธุรกิจใน

ระยะแรก ๆ ก็เพื่อสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น จังหวัดและประเทศ แตเมื่อธุรกิจ

ขยายตัวเติบโตขึ้น สามารถผลิตสินคาและบริการไดมาก จนเกิดความตองการของคนในประเทศ จึง

ตองสงสินคาออกไปจําหนายยังตางประเทศ ทําใหรายไดเขาสูประเทศ เปนการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไดอีกทางหนึ่ง 
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6. ประเภทของธุรกิจ 

 การแบงประเภทของธุรกจิตามลกัษณะของกจิกรรมที่ธุรกจิกระทํา แบงออกได ดังนี้ 

6.1 ธุรกิจการเกษตร (Agriculture) การประกอบธุรกจิการเกษตร ไดแก การทํานา การทํา

ไร การทําสวน การทําปาไม การทําปศสุัตว ฯลฯ 

6.2 ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing) การประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม ไดแก ธุรกิจผลิต

สินคาเพื่ออปุโภค แบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี ้

  6.2.1 อุตสาหกรรมในครัวเรอืน จัดเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใชแรงงานเปน สมาชิกใน

ครอบครัว ลงทุนไมสูงนักสวนใหญเปนการใชเวลาวางจากการประกอบ อาชีพหลกั คือ การทํานาทํา

ไร ขณะที่รอเก็บเกี่ยวพืชผลก็ใชเวลาวาง มาทําอุตสาหกรรม ในครัวเรือน ไดแก อุตสาหกรรมทอผา 

อุตสาหกรรม เครื่องปนดินเผา อุตสาหกรรมทําเครือ่งเขิน ฯลฯ 

  6.2.2 อุตสาหกรรมโรงงาน เปนอุตสาหกรรมที่ผูผลิตสินคามโีรงงาน มีเครื่องจกัรที่ใชใน

การผลิตสนิคาไดครั้งละจํานวนมาก มีการจางแรงงานจากบคุคลภายนอก ไดแก โรงงานผลิตรถยนต  

โรงงานผลิตเฟอรนเิจอร  โรงงานผลิตอาหารสําเรจ็ภาพโรงงานผลิตพลาสตกิ ฯลฯ 

6.3 ธุรกิจเหมอืงแร (Mineral)  การประกอบธุรกิจเหมอืงแร  ไดแก  การทําเหมืองแรชนิด

ตาง ๆ การขุดเจาะถานหิน การขุดเจาะนําทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ มาใช 

6.4 ธุรกิจการพาณิชย (Commercial) เปนธุรกิจที่ทําหนาที่กระจายสินคาทีผ่ลิตจาก

อุตสาหกรรมตาง ๆ ไปสูผูบริโภค ทําใหผูบริโภคไดอุปโภคบริโภค สินคา ตามความตองการ ไดแก 

ธุรกิจพอคาคนกลาง ผูคาสง ผูคาปลีก ตัวแทนจําหนายสินคาตาง ๆ 

6.5 ธุรกิจการกอสราง (Construction) เปนธุรกจิทีท่ําหนาที่ในการนําวัสดุตาง ๆ ไดแก อิฐ 

หิน ปูน ทราย มาใชในการกอสราง เชน การสรางถนน สรางอาคาร สรางเขื่อน กอสรางโรงพยาบาล 

เปนตน 

6.6 ธุรกิจการเงิน (Finance) เปนธุรกจิที่ทําหนาทีส่งเสริมใหธรุกิจอื่นทํางานไดคลองตัวขึ้น 

เนื่องจากในการทําธุรกจิจะตองเริ่มจากการลงทุน ซึ่งตอง ใชเงิน ในการลงทุน เชน นํามาซื้อที่ดิน 

ปลูกสรางอาคาร จางคนงาน ซื้อวัตถุดิบ ซื้อเครื่องจักร ฯลฯ ซึ่งถือวาธุรกิจการเงินเปน แหลงที่ธุรกจิ

อื่น สามารถติดตอใน การจัดหาทุนได นอกจากนั้นในการสัง่ซื้อสินคาจากตางประเทศหรือสงสินคาไป

ขายตางประเทศ ธุรกิจการเงิน จะทําหนาที่เปน ตัวกลาง ในการติดตอซื้อขาย ชําระเงินระหวางกัน 

ธุรกิจทีจ่ัดเปนธุรกจิการเงิน ไดแก ธุรกิจประเภทธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษทัการเงิน 

6.7 ธุรกิจใหบรกิาร (Service) เปนธุรกจิที่อํานวยความสะดวกสบายใหแกผูบริโภค ไดแก 

ธุรกิจการขนสง ธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม ฯลฯ 

6.8 ธุรกิจอื่น ๆ เปนธุรกจิที่นอกเหนือจากธุรกจิประเภทที่กลาวมาแลวขางตน ไดแก ผู

ประกอบธุรกิจ อาชีพอิสระตาง ๆ เชน วิศวกร แพทย สถาปตย ชางฝมือ ประติมากรรม ฯลฯ 
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7. หนาที่ในการประกอบธุรกิจ 

 ธุรกิจทกุประเภท ตางมีหนาที่ในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคในดานตาง ๆ 

เพื่อใหผูบริโภคไดรับ ความพอใจสงูสุด เกิดอรรถประโยชนสูงสุด สามารถบําบัดความตองการของ

ผูบริโภคไดอยางสมบูรณ หนาที่ดังกลาว ไดแก 

 7.1 การผลิต (Production) เปนกิจกรรมในการแปรภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาหรือบริการ 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ทําใหผูบริโภค เกิดความพึงพอใจในการบริโภค 

กระบวนการผลิตสนิคาหรือบรกิารมหีลายข้ันตอน จึงจะไดสินคาหรือบริการตามที่ผูบริโภคตองการ ผู

ประกอบธุรกิจ จะตองมีความรูในการผลิตเปนอยางดี จึงจะทําใหไดสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพดี มี

ตนทุนที่เหมาะสม ซึ่งปจจัยสําคัญที่ผูประกอบธุรกิจตองพิจารณา ไดแก 

 7.1.1 การเลอืกทําเลที่ตั้ง 

 7.1.2 การวางผังโรงงาน 

 7.1.3 การออกแบบสินคา 

 7.1.4 การกําหนดตารางเวลาการผลิต 

 7.1.5 การตรวจสอบสอนคา 

 7.2 การจัดหาเงินทุน (Capital) เงินทุนถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการประกอบธุรกิจ 

ผูประกอบธุรกิจจึงตองมีการบริหารเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดสรรเงินทุนในการ

ดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และการจัดหาเงินทนุมาใชในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีแหลงเงินทุน 2 

แหลง ดังนี ้

 7.2.1 แหลงเงินทุนภายใน (Internal Sources) เปนเงนิทุนที่ไดจากเจาของกจิการ              

อันไดแกเงินที่นํามาลงทุน และจากกําไรสะสม 

 7.2.2 แหลงเงินทุนภายนอก (External Sources) เปนเงินทุนที่ไดจากการกูยืมจาก

สถาบันการเงินภายนอกกิจการ เชน ธนาคารพาณิชย, บริษทัเงินทุนและหลกัทรัพยบรรษัทบรหิาร 

ธุรกิจขนาดยอย (บอย.) บริษัทประกันภัย เปนตน 

 7.3 การจัดหาทรัพยากรดานกําลังคน คนถือเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญมากที่สุดในการ

ประกอบธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจจะตองจัดหาบุคคลที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับตําแหนงงาน โดยใช

หลักการ "จัดคนใหเหมาะกับงาน" (Put the right man in the right job) รวมทั้งเมื่อไดบุคลากรที่มี

คุณภาพ และเหมาะสมกับงานแลว ผูประกอบธุรกิจยังตองรักษาบุคลากรดังกลาวใหปฎิบัติงานอยูกับ
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องคกรตลอดไปอยางมีความสุข ในการจัดหาทรัพยากร ดานกําลังคน ผูประกอบธุรกิจควรพิจารณา

ดังนี้ 

 7.3.1 การวางแผนกําลังคน ดานจํานวน คุณภาพและหนาทีค่วามรับผิดชอบ 

 7.3.2 การสรรหากําลงัคน 

 7.3.3 การคัดเลือกและการบรรจ ุ

 7.3.4 การฝกอบรม 

 7.3.5 การประเมินผลการปฎิบัติงาน 

 7.4 การบริหารการตลาด เปนกระบวนการที่ทําใหสินคาหรือบริการถึงมือผูบริโภค เพื่อ

ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจสงูสดุแกผูบริโภค ซึ่งการบริหารการตลาด ผูประกอบ

ธุรกิจตองอาศัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือเรียกวา 4P's เปนเครื่องมือที่ทําให

ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ ไดแก 

 7.4.1 ผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งที่ธุรกจิเสนอขายเพื่อสนองความตองการของ

ผูบริโภคใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคา 

บริการ ความคิด สถานที ่องคกรหรือบุคคล ซึ่งตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา  (Value) ใน

สายตาของผูบรโิภคจึงจะขายได 

 7.4.2 ราคา (Price) คือ มูลคาผลิตภัณฑในภาพตัวเงิน ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดราคา

ใหเหมาะสม เปนที่ยอมรับของผูบรโิภค จึงจะสามารถจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวใหแก ผูบริโภคได 

ซึ่งการกําหนดราคาข้ึนอยูกับตัวผลิตภัณฑ กลุมตลาดเปาหมาย การแขงขัน  บทบญัญัติตาม

กฎหมาย เปนตน 

 7.4.3 การจัดจําหนาย (Place) คือ กิจกรรมการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากธุรกจิไป ยัง

ตลาดเปาหมาย ผูประกอบธรุกิจตองเลือกชองทางการจัดจําหนาย ใหเหมาะสมกบั ประเภทของ

ผลิดภัณฑ และจะตองจัดจําหนายใหทันกับความตองการของผูบริโภค จึงจะทํา ใหผลิตภัณฑจําหนาย

ได 

 7.4.4 การสงเสริมการตลาด (Promoting) คือ การติดตอสือ่สารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง

ผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยมวีัตถุประสงคที่จะชักจูง ใหเกิดการซื้อ 

ผูประกอบธุรกจิจําเปนตองเลือกการสงเสริมการตลาดใหเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑและกลุมตลาด

เปาหมาย ซึ่งเครื่องมือในการสงเสรมิการตลาดมหีลายประเภท อาทิ เชน การโฆษณา การให

สวนลด การใหของแถม เปนตน 
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8. ประชาคมอาเซียน 

 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 

Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เปนเปาหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 

10 ประเทศ ประกอบดวย ไทย  พมา ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 

กัมพูชา และ บรูไน  เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองและขีดความสามารถการแขงขันของอาเซียนในเวที

ระหวางประเทศ รวมถึงใหอาเซียนมีความแข็งแกรง มีภูมิตานทานที่ดี ในการรับมือกับปญหาใหม 

ๆ  ระดับโลก 

 ประชาคมอาเซียน เปรียบกับการเปนครอบครัวเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ถือ

กําเนิดขึ้นอยางเปนทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 พรอมกับมีการรวมลงนามในปฏิญญาใหเปน

ประชาคมเดียวกันใหสําเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พรอมกับมีการแบงประชาคมยอย

ออกเปน 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลัก ไดแก 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 

Community – APSC) 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community – 

ASCC) 

 

ความเปนมาพอสังเขป  

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เกิดข้ึนมาจากการพัฒนาสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) เนื่องจากสมาชิกอาเซียนเห็นวา ปจจุบันอาเซียนมีจํานวนประเทศ 10 

ประเทศ ประชากรเกือบ 500 ลานคน ดังนั้นถือวาเปนเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ จึงควรรวมมือกัน 

เพื่อทําใหอาเซียนมีความเขมแข็งในดานตาง ๆ มากขึ้น เหตุนี้เอง อาเซียนจึงกลายสภาพเปน เออีซี 

ในที่สุด โดยจะกอตั้งเออีซีอยางเปนทางการใน พ.ศ. 2558 เลื่อนเขามาจากเดิมคือ พ.ศ. 2563 

 อยางไรก็ตาม อนาคตขางหนา เออีซีมีแนวโนมขยายเปน อาเซียน +3 คือ เพิ่ม จีน เกาหลีใต 

และญี่ปุน กอนที่จะเปน อาเซียน +6 โดยเพิ่ม จีน เกาหลีใต ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ

อินเดีย 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community : AEC)  

 AEC หรือ ASEAN  Economic  Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนเปาหมาย

การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอํานาจตอรองกับคูคา และเพิ่มขีดความสามารถ

การแขงขันทางดานเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเวนภาษีสินคาบางชนิดใหกับประเทศสมาชิก 

สงเสริมใหภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยูดีกินด ี 

 โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน  ASEAN  Summit ครั้งที ่ 8  เมื่อ  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 

2545  ณ  กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา ที่ไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทาง ไดมีการดําเนินงาน

ที่แนชัดเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ชัดเจน  ไดแกการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยจะมีตลาดและ

ฐานการผลิตรวมกัน  และจะมีการเคลื่อนยายสินคา  บริการ  การลงทุน  เงินทุน  และแรงงานมีฝมือ

อยางเสรีสําหรับการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดกําหนดใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2558  ( ค.ศ. 

2015) 

 

 เปาหมายสาํคัญของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรือ AEC  มี  4  ดาน  คือ 

 1. เปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน  (Single Market and Production Base) : เพื่อ

เคลื่อนยายสินคา  บริการ  ลงทุน  แรงงานฝมือ  เงินทุน  อยางเสร ีสวนนี ้จริงๆ เปนการดําเนินตาม

พันธกรณีที่ไดตกลงและดําเนินการมากันอยูแลว ทั้ง 

 - AFTA (ASEAN Free Trade Area)  เริ่มป  2535 (1992) 

 - AFAS (ASEAN Framework Agreement on  Services)  กรอบความตกลงวาดวย

การคาบรกิาร ลงนามป  2538  (1995)  ไดเจรจาเปดเสรเีปนรอบๆ  เจรจาไปแลว  5  รอบ 

 - AIA  (ASEAN Investment Area)  กรอบความตกลงวาดวยการคาบริการ  

 2. สรางขีดความสามามารถทางเศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region) : ให

ความสําคัญกับประเด็นดานนโยบาย ที่ชวยการรวมกลุม  เชน นโยบายการแขงขัน นโยบายภาษี , 

ทรัพยสินทางปญญา, พัฒนาโครงการสรางพื้นฐานรวมกันดาํเนินการโดยแลกเปลี่ยนขอมลู  ฝกอบรม

บุคคลากรรวมกัน 

 3. สรางความเทาเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic Development) 

 4. การบูรณาการเขากบัเศรษฐกิจโลก (Fully  Integrated  into  Global Economy) 
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กรอบความรวมมือ  

 สําหรับกรอบความรวมมือ ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อวันที่ 21-22 

กันยายน 2547 ที่กรุงเทพฯ สามารถหาขอสรุปในสาระสําคัญเกี่ยวกับมาตรการรวมที่จะใชกับการ

รวมกลุมสินคาและบรกิาร  ไดแก การเปดเสรีการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน การอํานวยความ

สะดวกดานการคา และการลงทุนและการสงเสริมการคาและการลงทุน และความรวมมือในดานอื่น ๆ 

ดังนี้ 

1. การคาสินคา - จะเรงลดภาษีสินคาใน Priority Sectors (เกษตร/ประมง/ผลิตภัณฑไม/

ผลิตภัณฑยาง/สิ่งทอ/ยานยนต /อิเล็กทรอนิกส/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาสุขภาพ) เปน 0% เร็ว

ขึ้นจากกรอบ AFTA เดิม 3 ป คือ จาก 2010 เปนป 2007 สําหรับสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ 

และ ป 2015 เปน 2012 สําหรับประเทศ CLMV โดยไดกําหนดเพดานสําหรับสินคาทั้งหมดใน 

Priority Sectors ไมตองการเรงลดภาษี (Negative List) ไวที่ 15% 

2. การคาบริการ - จะเรงเปดเสรีสาขาบริการใน Priority Sectors (สาขาสุขภาพ, e-

ASEAN, ทองเที่ยวและการขนสงทางอากาศ) ภายในป ค.ศ. 2010 ทั้งนี้ ใหใช ASEAN-X formula ได 

3. การลงทุน - จะเรงเปดการลงทุนในรายการสงวน (Sensitive List) ภายในป 2010 

สําหรับอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ป ค.ศ. 2013 สําหรับเวียดนามและ 2015 สําหรับกัมพูชา ลาว และ

พมา ทั้งนี้ ใหใช ASEAN-X formula ได และสงเสริมการผลิตในอาเซียนโดยการจัดตั้งเครือขาย 

ASEAN free trade zones เพื่อสงเสริมการซื้อวัตถุดิบและชิ้นสวนที่ผลิตในอาเซียน  (outsourcing) 

และดําเนินมาตรการรวมเพื่อดึงดูด FDI 

4. การอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน - ซึ่งประกอบดวยเรื่องตางๆ คือ กฎ

วาดวยแหลงกําเนิดสินคา พิธีการศุลกากร มาตรฐาน (standard and conformance) การอํานวย

ความสะดวกดานการขนสง และ logistics service สําหรับการขนสง การอํานวยความสะดวกดาน

การทองเที่ยวในอาเซียน และ การเคลื่อนยายของนักธุรกิจ ผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบวิชาชีพ และ 

แรงงานมีฝมือ 

5. การสงเสริมการคาและการลงทุน และความรวมมือในดานอื่น ๆ เชน ทรัพยสินทาง

ปญญา ความรวมมือดานอุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พิธีสารวาดวยการรวมกลุม

รายสาขาของอาเซียน 11 สาขากําหนดมาตรการรวม ซึ่งคาบเกี่ยวกับทุกสาขาเชนเดียวกับในกรอบ

ความตกลงฯ และมาตรการเฉพาะสําหรับการรวมกลุมแตละสาขานั้นๆ โดยรวมอยูในแผนการ

รวมกลุม (Road map) ซึ่งผนวกอยูกับพิธีสารฯ 

 ขณะที่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ผูนําอาเซียนไดลงนามในกรอบความตกลงวา

ดวยการรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียน (Framework Agreement for the Integration of the 

Priority Sectors)  และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดลงนามในพิธีสารวาดวยการรวมกลุมรายสาขา
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ของ อาเซียน 11 ฉบับ (ASEAN Sectoral Integration Protocol) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 

ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทน ระหวางวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2547  

 ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ทุกประเทศย้ําความสําคัญของการดําเนินการ

ตางๆ เพื่อนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียนภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเรงรัดการรวมตัวของอาเซียนใหเร็ว ขึ้น โดยอาจใหสําเร็จภายในป 

2555 (ค.ศ. 2012) และไดเสนอแนวทางตางๆ เพื่อชวยเรงรัดการรวมตัวเชน การใชวิธีการ Two 

plus X ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดเคยเสนอความจําเปน และแนวทางนี้มาแลวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 

2546 ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทั้งนี ้

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร ก็ไดสนับสนุนขอเสนอแนะของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีของไทย ที่ใหเรงรัดการ

จัดตั้ง AEC ดวย 

 

 การรวมกลุมสินคาและบริการ 11 สาขานาํรอง  

 การรวมกลุมสินคาและบริการ 11 สาขานํารอง ถือวาเปนการเปดเสรีดานการคาและบริการ 

เพื่อสงเสริมการแบงงานกันผลิตสินคาและบริการภายในอาเซียนดวยกัน โดยจะเนนใชวัตถุดิบภายใน

อาเซียนเปนหลัก ตามความถนัด เนื่องจากแตละประเทศมีวัตถุดิบที่ไมเหมือนกัน ถาจะใหผลิตทุก

อยาง จะเปนการเพิ่มตนทุนสินคาแบบเสียเปลา 

 

 สําหรับ 11 สาขานํารองมีดังนี ้

          1. สาขาผลิตภัณฑเกษตร 

          2. สาขาประมง 

          3. สาขาผลิตภัณฑยาง 

          4. สาขาสิ่งทอ 

          5. สาขายานยนต 

          6. สาขาผลิตภัณฑไม 

          7. สาขาอิเลก็ทรอนิกส 

          8. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          9. สาขาสุขภาพ 

          10. สาขาทองเที่ยว 

          11. สาขาการบิน 

 อยางไรก็ตาม ภายหลังไดเพิม่สาขาที ่12 ไดแก สาขาโลจสิตกิส เพื่อทําใหการขนสงวัตถุดิบ

ตาง ๆ ทําไดสะดวกมากขึ้น 
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เมื่อแบงทั้ง 12 สาขา ตามประเทศท่ีรับผิดชอบ สามารถแบงได ดังนี ้

          1. พมา สาขาผลิตภัณฑเกษตร และสาขาประมง 

          2. มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑยาง และสาขาสิง่ทอ 

          3. อินโดนีเซีย สาขายานยนต และสาขาผลิตภัณฑไม 

          4. ฟลิปปนส สาขาอิเลก็ทรอนิกส 

          5. สิงคโปร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาสขุภาพ 

          6. ไทย สาขาการทองเที่ยวและสาขาการบิน 

          7. เวียดนาม สาขาโลจสิติกส 

 

 ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรือ AEC  

 1. ขยายการสงออกและโอกาสทางการคา  จาการยกเลิกอุปสรรคภาษีและที่มิใชภาษีจะเปด

โอกาสใหสินคา  เคลื่อนยายเสรี 

 2. คาดวา  การสงออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวไดไมต่ํากวา 18 - 20%  ตอป 

 3. เปดโอกาสการคาบริการ  ในสาขาที่ไทยมีความเขมแข็ง  เชน  ทองเที่ยว  โรงแรมและ

รานอาหาร  สุขภาพ  ทําใหไทยมีรายไดจากการคาบริการไปตางประเทศเพิ่มขึ้น 

 4. สรางเสริมโอกาสการลงทุน เมื่อมีการเคลื่อนยายเงินทุนไดเสรียิ่งขึ้น  อุปสรรคการลงทุน

ระหวางอาเซียน จะลดลง  อาเซียนจะเปนเขตการลงทุนที่นาสนใจทัดเทียมจีนและอินเดีย 

 5. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผูประกอบการไทย เมื่อมีการใชทรัพยากร  การผลิตรวมกัน

เปนพันธมิตรทางธุรกิจรวมกับอาเซียนอื่น ทําใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Comparative 

Advantage)  และลดตนทุนการผลิต 

 6. เพิ่มอํานาจการตอรองของไทยในเวทีการคาโลก  สรางความเชื่อมั่นใหประชาคมโลก 

 7. ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในประเทศ  ผลการศึกษา   แสดงวา AEC  จะทําให

รายไดที่แทจริงของอาเซียนเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3  หรือคิดเปนมูลคา 69  พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

ผลกระทบของประเทศไทยจากการเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  

 1. การเปดตลาดเสรกีารคา  และบริการยอมจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและ

ผูประกอบการในประเทศที่มีขีดความสามารถในการแขงขันต่ํา 

 2. อุตสาหกรรมและผูประกอบการในประเทศตองเรงปรบัตวั 

 

   



  17 

 

ขอเสนอแนะในการเตรียมตัวของไทยสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรือ AEC  

 แนวทางที่ประเทศไทยควรเตรียมพรอมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการรวมตัว

เปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC คือ ภาครัฐเองไมไดนิ่งนอนใจตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

โดยเฉพาะกิจการ/อุตสาหกรรมที่ไมมีความ  พรอมในการแขงขัน  โดยแผนงานรองรับผลกระทบที่ได

มีการดําเนินงานมาแลว  ไดแก 

 1. การจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ  ที่ไดรับผลกระทบจากการ

เปดเสรี ทางการคา (ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2550)  เพื่อใหความชวยเหลือ

แกผูผลิต และผูประกอบการสินคาเกษตรแปรภาพ  สินคาอุตสาหกรรม  และบริการ  ที่ไดรับ

ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาใหสามารถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนใหสามารถแขงขันได 

 2. มาตรการปองกันผลกระทบ กอนหนานี้ กระทรวงพาณิชยไดเสนอจัดทํากฎหมายซึ่งได

ผานสภานิติบัญญัติออกมาเปน พรบ. มาตรการปกปองการนําเขาที่เพิ่มขึ้น (Safeguard  Measure)  

ซึ่งหากการดําเนินการตาม AEC  Blueprint  กอใหเกิดผลกระทบก็สามารถนํากฎหมายนี้มาใชได 

 3. การจัดตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  (ตามคําสั่ง กนศ. ที่ 1/2550  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2550)  เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามแผนงานและเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานไปสูการเปน AEC โดยมี

ปลัดกระทรวงพาณชิยเปนประธาน 

 

9. เครือขายสังคมออนไลนแบบเจาะกลุม  

 ในปจจุบัน Social Network หรือสังคมออนไลนนั้นเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะ

เชน Facebook , Twitter ที่ถือเปน Mass Community เปนบริการที่ดึงคนมาจากหลาย ๆ สังคม

เขามารวมกันเปนปริมาณมาก ๆ ปจจับันลักษณะของ Social Network สามารถเขาถึงไดจาก

หลากหลายอุปกรณ ไมวาจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว หรือโทรศัพทมือถือซึ่งกําลังไดรับความ

นิยมเพราะเหมาะสมกับภาพบบขอมูลตาง ๆ ใหกับผูติดตามไดทันถวงที 

 นอกจากนี้มีสังคมออนไลนอีกประเภทที่เรียกวา Niche Social Network หรือเรียกอีกชื่อวา 

Long Tail - Social network เปนการรวมกันของผูใชที่มีความสนใจคลาย ๆ กัน เปนความตองการ

ที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก และเปนปรากฎการณหนึ่งที่สามารถพบเห็นไดบอยขึ้นใน Mobile 

Application Economy เชน แอปพลิเคชันสําหรับ iPhone ก็มีตัวอยางดังกลาวแฝงอยูเชนเดียวกัน 

 แอปพลิเคชันที่มีแกนหลักไมวาจะเปนเกมส ดนตรี ถาทําเปนแอปพลิเคชันเดี่ยว ๆ ไมเปดให

ผูใชมีปฎิสัมพันธกับผูใชแอปพลิเคชันรายอื่น ๆ โอกาสที่จะขนายฟเจอรใหม ๆ ฐานลูกคาใหม ๆ ก็จะ

มีแนวโนมที่นอยตามลงไปดวย สวนใหญแลวปจจุบันตัวแอปพลิเคชันเองจึงมีการเชื่อมตอเพื่ออัพเดท

ขอมูลไปยัง Facebook หรือ Twitter ได เพื่อเปนการอาศัยลูกคาเหลานั้นในการเพิ่มฐานขอมูลของ
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ลูกคาใหมากขึ้นไปในตัว และในขณะเดียวกันก็จะมีแอปพลิเคชันบางสวนที่มักจะแฝง Social 

Network ไวในตัวแอปพลิเคชันเลย ซึ่งจัดเปน Niche Social Network ดวย เชน ใหมาเลนเกมส

ออนไลนรวมกัน รองเพลงรวมกันจากทั่วทุกมุมโลก แมไมเคยรูจักหรือเห็นหนากันมากอน 

 

กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที ่1 : แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ ios : eHarmony  

 

 

ภาพที่ 1-1 หนาจอแสดงแอปพลเิคชัน  

ที่มา: แอปพลิเคชัน eHarmony. หนา Match Profile. เขาถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2556. เขาถึงไดจาก 

https://itunes.apple.com/us/app/eharmony/id458272450?mt=8  

 

เปนแอปพลิเคชันสําหรับหาคู  โดยจะแสดงรายละเอียดพื้นฐานของผูใช สามาๅรถเลือกเพศ

และจะมีโปรแกรมจับคูกับเงื่อนไขที่ผูใชกําหนดไวไดไมยากนัก หลังจากจับคูเรียบรอยจะแสดงภาพ

ของผูใชรายอื่นที่มีเงื่อนไขตามที่เราไดเลือกไวขึ้นมา มีภาพภาพพรอมรายละเอียดเล็กนอย 
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 ขอด ี

1. User interface ออกแบบไดเรียบงาย เขาใจงายและสะดวกในการใชงาน 

2. มีฟงกชันการจบัคูที่คอนขางแมนยํา ตรงตามเงื่อนไขที่ผูใขกาํหนด 

3. เปนแอปพลเิคชันหาคูที่คอนขางนาใช เพราะจัดการพื้นที่แสดงผลไดคุมคา ภาพภาพซึ่ง

เปนจุดสนใจโดดเดนโดยมรีายละเอียดหอยไวเล็กนอยทําใหผูใชงานจะอยูกับแอปพลิเค

ชันไดนาน 

4. การจัดวาง layout เปนระเบียบทําใหแอปพลเิคชันดูด ี

 

 ขอเสีย 

1. ฟงกชัน new ยังไมโดดเดน มองผานเหมือนเปนสวนหนึ่งของภาพ นาจะเลือกสีหรือ มี     

 การ drop shadow ใส inner หรืออะไรที่ทําใหเดนชัดขึ้น 

2. นาจะมีกราฟแสดงความเหมาะสม วาตรงตามเงื่อนไขที่เรากําหนดมากนองเพียงใด 
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กรณีศึกษาที ่2 : แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ ios : numbers 

 

ภาพที่ 2-1 หนาจอแสดงแอปพลเิคชัน 

ที่มา: แอปพลิเคชัน Number. หนา Summary. เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2556. เขาถึงไดจาก 

https://itunes.apple.com/us/app/numbers/id361304891?mt=8 

 

 เปนแอปพลเิคชันสําหรับจัดการขอมลู มีเอกสารสําเร็จภาพใหเลอืก 16 แบบ ซึ่งใชสําหรบั

จัดทําขอมลู ไมวาจะเปนโรงเรียน สํานักงาน หรอือื่น ๆ โดยแอปพลเิคชันจะสรปุผลออกมาเปน

แผนภูมิไดอยางชัดเจนและมปีระสทิธิภาพ 

 

ขอด ี

1. แอปพลิเคชันมีฟงกชันที่นาสนใจ และสามารถชวยลดหยอนข้ันตอนในการทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2. มีการแสดงแผนภูมทิี่ชัดเจน ดูและเขาใจไดงาย  

 

ขอเสีย 

1. เนื้อหาถูกจัดความสําคัญเทา ๆ กัน ทําใหไมสามารถหาสวนที่สําคัญไดงายนัก ควรจะมี

การเนนสวนที่สําคัญใหดูโดดเดนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหผูใช 
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2. การใชบนหนาจอไอโฟน (iPhone) บางสวนมีความเล็กเกินไป แตแสดงภาพไดอยาง

สมบูรณบนไอแพต (iPad) 

 

กรณีศึกษาที ่3 : แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ ios : Tradehero 

 

 

ภาพที่ 3-1 หนาจอแสดงแอปพลเิคชัน 

ที่มา: แอปพลิเคชัน Tradehero. หนาแรก. เขาถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก  

https://itunes.apple.com/us/app/tradehero-mobile/id572226383?mt=8 

 

 เปนแอปพลิเคชันสําหรับฝกเลนหุน ที่ใหผูใชสามารถเขามาฝกเลนหุนไดจริง ๆเหมือนอยูใน

สถานการณจริง มีเงินเริ่มตนให พรอมกับมีรายละเอียดของความเคลื่อนไหวของหุนในแตละบริษัท 

สวนที่นาสนใจของแอปพลิเคชันนี้ที่ทํามาศึกษาคือสวนของการให Rating ผูใช พรอมทั้งสามารถดู

รายละเอียดขอมูลของผูใชรายนั้นไดทันที การจัดลําดับ Rating จะทําใหเราสามารถเลือกหาขอมูลได

งายขึ้น โดย Rating จะเปนตัวกรอกขอมูลที่ดีใหเรากอนในเบื้องตน วาผูเลนคนไหนที่สามารถทํา

คะแนนไดด ีมีความนาสนใจที่จะติดตามขอมูล 
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ภาพที่ 3-2 หนาจอแสดงแอปพลเิคชัน 

ที่มา: แอปพลิเคชัน Tradehero. หนา Most Skilled. เขาถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก 

https://itunes.apple.com/us/app/tradehero-mobile/id572226383?mt=8  

 

 ในสวนน้ีจะเปนสวนของการแสดงผลหุนที่นาสนใจ โดยมีการแบง layout ออกเปนตารางให

ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมลูไดงาย สามารถนําไปปรบัใชกับการจัดวางขอมลูในหนาแรก วามีอะไรที่

นาสนใจหลัก ๆ ในแตละวัน ทําใหผูใชไมจําเปนทีจ่ะตองเลื่อนหา 
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ภาพที่ 3-3 หนาจอแสดงแอปพลเิคชัน 

ที่มา: แอปพลิเคชัน Tradehero. หนาโปรไฟล. เขาถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก  

https://itunes.apple.com/us/app/tradehero-mobile/id572226383?mt=8 

 

 สําหรับในหนานี้เปนสวนของการแสดงขอมูลผูใช มีรายละเอียดแสดงสถานะชัดเจนวาเรามี

ยอดเงินในเกมสอยูเทาไหร มียอดผูติดตาม ติดตามเทาไหร มีการทําอะไรในเกมสเทาไหราบาง แสดง

รายละเอียดไวอยางชัดเจน มีการเนนตัวอักษรสีแดงในสวนที่ยังไมมีขอมูล โดยเมนูนี้เปนเมนูหลักของ

ผูใช คือการจัดการขอมูลสวนตัว สามารถนําไปเปนแนวทางในการทําแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได เพราะ

รายละเอียดของขอมูลคอนขางลงตัว ไมเยอะไมนอยเกินไป นําสัญลักษณเขามาชวยในการอธิบาย  

 

ขอด ี

1. แอปพลิเคชันมีการจัดลําดับคะแนนของผูใช ทําใหเราสามารถเลือดติดตามขอมูลของผูที่

นาสนใจไดไมอยาก โดยดูจากลําดับคะแนน 

2. สามารถเขาถึงขอมูลของผูใชแตละคนไดทันที ไมตองคนหาใหลําบาก 
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3. มีการแนะนําสวนที่นาสนใจไวในนาแรก แบงออกใหอานและเขาใจงาย เพิ่มความ

สะดวกสบายใหผูใช 

4. มีการเนนตัวเลขที่สําคัญดวยสีเขียวและแดง ชวยประกอบการตัดสินใจของผูใชไดมาก 

เพราะสีเปนตัวนําสายตาของผูใช ทําใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น 

 

ขอเสีย 

1. เนื้อหาบางสวนสามารถแบงโดยใชสีขั้น หรือแบงเปนสัดสวนเพื่อใหอานไดงายข้ึน 

2. เมนูดูลาสมัย  ไมคอยเขากับคอนเซปตที่เปนแอปพลิเคชันทดลองเลนหุน ควรจะออกแบบ 

User interface ใหทันสมัยกวาน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 สําหรับการปฎิบัติงานโครงงานจุลนิพนธในหัวขอแอปพลิเคชันจับคูธุรกิจสําหรับประชาคม

อาเซียนบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสนั้น ผูจัดทําควรตองมีการวางแผนขั้นตอนการดําเนินงานและ

พัฒนาระบบ เพื่อใหเปนไปตามขอบเขตของชิ้นงานที่ไดวางไวอยางครบถวน บรรลุวัตถุประสงคและ

สําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว ดังนี ้

1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมลูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. วางแผนขั้นตอนการทํางาน 

3. วิเคราะห ออกแบบโปรแกรมและเขียน Work flow 

4. ศึกษาและออกแบบ User interface 

5. พัฒนาแอปพลเิคชัน 

6. ทดสอบโปรแกรม และตรวจสอบขอผิดพลาด 

7. ปรับปรงุแกไข 

8. สรปุผลการดําเนินงาน 

9. จัดทําเอกสาร 

 

1. การศึกษาและเกบ็รวบรวมขอมลูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 1.1 รวบรวมเอกสารตาง ๆ ที่จําเปนตอการจัดทําแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของกับธุรกิจและความ

เปนมาของประชาคมอาเซียน รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน วามี

ความเชื่อมโยงมากนอยเพียงใด เชน ประเภทของธุรกิจ , การจัดทําธุรกิจใหม , วัฒนธรรมตาง ๆ ของ

ประเทศในประชาคมอาเซียน สี ภาษา เชื้อชาต ิและอื่น ๆ ที่นํามาประกอบกับการออกแบบและการ

วางแผนสวนตาง ๆ ของแอปพลิเคชั่น 

 1.2 ศึกษาคนควาขอมูลที่จําเปนในการออกแบบ และวิธีการจัดทําแอปพลิเคชันรวมถึงระบบ

หลังราน เชนหลักการออกแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส การแสดงผลใหงายตอการ

ใชงานและการสัมผัส ภาษาที่ตองใชเขียนแอปพลิเคชัน การเชื่อมตอและดึงขอมูลระหวางแอปพลิเค

ชันกับเวบ็ไซตฺใหเขากับฐานขอมูล รวมถึงการนําสังคมออนไลน Facebook มาประยุกตใชใหเกิด 
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ประโยชน เปนตน โดยทําการศึกษาผานทางสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต สื่องสิ่งพิมพ หนังสือ 

แอปพลิเคชันตัวอยาง หรือเปนการสอบถามขอมูลจากผูรูและคนรูจักที่อยูในสายงานนี ้

 

2. วางแผนขั้นตอนการทํางาน 

 จัดลําดับขั้นตอนของการทํางานรวมถึงการแบงเวลา เพื่อเปนการระบุใหชัดเจนวาในแตละ

ครั้งที่ตรวจงานตองมีความคืบหนามากนอยแคไหน จัดการระยะเวลาใหเหมาะสมกับงานที่จะตองทํา 

เพื่อปองกันไมใหงานลาชา และทําใหงานมีคุณภาพ 

 

3. วิเคราะห ออกแบบโปรแกรมและเขียน Work flow 

 นําขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่ไดทําการรวบรวมแลวมาวิเคราะห ออกแบบฐานขอมูล ระบบ

โครงสรางตาง ๆ ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต เชนระบบสมัครสมาชิก ระบบการเพิ่มขอมูล ระบบ

การจับคู ระบบคนหาผูใชงาน ระบบการเปรียบเทียบ ขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตองเก็บมาใชใน

ฐานขอมูลเปนตน 

 เมื่อวิเคราะหขอมูล และจัดการฟงกชันการใชงานตาง ๆ เสร็จแลวจึงนําไปปรึกษาอาจารย

และคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ และเพื่อนหรือผูทีส่ามารถใหคําแนะนําได รวบถึงผูที่ใขงานบนอุปกรณ 

Smart phone บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เชน iPhone , iPad เปนหลัก เพื่อใหทราบถึงจุดเดน

และจุดดอยของระบบ แลวรวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของบุคคลเหลานั้นมาวิเคราะหตอยอด 

เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงแกไขใหโครงการจุลนิพนธดีขึ้น โดยโปรแกรมที่ใชในขั้นตอนนี้คือ 

MySQL Workbench ใชในการออกแบบระบบฐานขอมูล (Database) ใชสรางตาราง (Table) และ

ขอบเขตของขอมูล (Field)  ทําใหผูพัฒนาสามารถทํางานไดงายมากยิ่งขึ้น 

 

4. ศึกษาและออกแบบ User interface 

 หลังจากออกแบบระบบ และออกแบบการแสดงผลของชิ้นงานในโครงการนี้แลว จึงเริ่ม

พัฒนาตัวงานโดยเริ่มจากการติดตั้งโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ศึกษาเรียนรูการเขียนโปรแกรมดวย

ภาษา Objective - C การใชงานโปรแกรม X - code ในการทําแอปพลิเคชัน การเขียนเว็บไซต

สําหรับผูดูแลระบบและไวแนะนําแอปพลิเคชัน การจัดทําระบบหลังบานดวยภาษา PHP และ

รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และระบบอื่น ๆ 

ใหสามารถใชงานไดอยางด ีและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโปรแกรมที่จําเปนตองใชในขั้นตอนนี้

ไดแก 
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 4.1 Xcode ใชสําหรับเขียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

 4.2 Adobe Dreamweaver ใชสําหรับเขียนเว็บไซตและระบบอื่น ๆ ที่ใชงานในเว็บไซต 

 4.3 XAMP ใชในการจําลองเซิรฟเวอร (Server) และฐานขอมูล MySQL ที่ใชในการเก็บ

ขอมูลตาง ๆ ภายในเครื่องของผูพัฒนา 

 4.4 phpMyAdmin เปนเครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการขอมูล MySQL เชน การสราง

ฐานขอมูล (Database) การสรางและจัดการตาราง (Table) การหาผลสรุป (Query) ดวยคําสั่ง SQL 

 

5. พัฒนาแอปพลิเคชัน 

 เริ่มพัฒนาแอปพลเิคชันดวยภาษา Object - c ดวยโปรแกรม Xcode ตามแผนที่วางไว โดย

ยึดตาม User interface ที่ออกแบบ 

 

6. ทดสอบโปรแกรม และตรวจสอบขอผิดพลาด 

 ทดสอบการใชงานตาง ๆ และหาขอผิดพลาด ทั้งในสวนของแอปพลิเคชันและสวนของระบบ

หลงัราน โดยกลุมผูใชตัวอยาง จากนั้นจึงนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมาพิจารณา แลวนําไปพัฒนา

หรือแกไขตอไปเพื่อใหแอปพลิเคชันสามารถใชงานไดอยางเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

 

7. ปรับปรุงแกไข 

 หลงัจากทําการทําสอบ และไดรบัขอติชมจากกลุมผูใชตัวอยางมาเรียบรอยแลว จึงทําการ

แกไขปรับปรงุแอปพลิเคชันเปนครัง้สุดทาย และประเมินผลของการทํางานในดานตาง ๆ จากที่ไดรบั

ขอแนะนําจากกลุมผูใขตัวอยางมา 

 

8. สรุปผลการดําเนนิงาน 

 นําขอมูลที่ไดมาทั้งหมดจากการประเมิน และขอมูลที่ไดจากการทํางานมาสรุปเพื่อเตรียม

จัดทําเอกสารในขั้นตอนตอไป 

 

9. จัดทําเอกสาร 

 จัดทําเอกสาร นําขอมูลที่รวบรวมมาไดทั้งหมดที่เกี่ยวขอกับโครงการจุลนิพนธมาสรุปและ

จัดทําออกมาเปนภาพเลม ไมวาจะเปนเนื้อหา ทฤษฏี แนวคิด หลักการ ทุกอยางที่เกี่ยวของกับ

โครงการจุลนิพนธ นําทุกอยางมาจัดเรียงใหเรียบรอย 
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แผนการดําเนินงาน 
ตารางที ่3 - 1 แผนการดําเนินงาน 

 
 

 



 

 

บทที ่4 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

 การวิเคราะหขอมูล และออกแบบระบบเพื่อนํามาใชในการพัฒนาโครงงานใหตรงตามความ

ตองการของผูใช และเพื่อความสะดวกในการดําเนินโครงการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และ

เปาหมายที่กําหนดไว จึงตองมีการวางแผนดวยความละเอียดรอบคอบ ผูพัฒนาจึงไดทําการวิเคราะห

และออกแบบระบบตามภาพแบบตาง ๆ ที่ไดศึกษา ดังนี ้

 

1. แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept)  

 จากการวิเคราะหผูใชงานหลักของแอปพลิเคชัน แบงออกเปนสองกลุมหลัก ๆ ดวยกัน กลุม

แรกจะเปนกลุมของนักธุรกิจที่ตองการหาธุรกิจใหม ๆ ที่สามารถทํากําไรใหไดมากกวาเดิม สวนอีก

กลุมคือกลุมของ Start up ซึ่งทั้งสองกลุมจะอยูในชวงอายุระหวาง 25 - 40 ป จึงเนนการออกแบบให

ใชงานงายเปนหลัก และเพิ่มความทันสมัยใหแอปพลิเคชันดูนาสนใจ ในขณะเดียวกันก็จัดวาง 

Layout ตาง ๆ ใหสามารถคนหาไดงาย ดูเปนระเบียบ เหมาะที่จะหาขอมูลของธุรกิจที่สนใจ 

 

2. อารมณและโทนส ี(Mood and Tone) 

 ผูใชเลือกสีเขียว (22A86C) เปนสีหลักของแอปพลิเคชัน เพราะสีเขียวเปนสีที่มีความหมาย

คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ความเจริญเติบโต อุดมสมบูรณ อีกทั้งเปนสีที่ถนอมสายตา ให

ความรูสึกสบาย เปนทั้งสีที่มีความหมาย และใหความรูสึกที่ดี เหมาะที่จะนํามาใชในการตัดสินใจและ

การคนหา โดยโทนสีอื่น ๆ ที่นํามาใชในแอปพลิเคชันมีดังนี้ 

 
ภาพที่ 4 - 1 สีที่ใชในการออกแบบแอปพลิเคชัน 
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 ฟอนตหลกัที่ใชมีฟอนตเดียว คือ Myraid PRO  ใชแตในสวนของภาษาอังกฤษในแอปพลเิค

ชัน ฟอนตมลีักษณะมั่นคง ที่สําคัญคืออานงาย เหมาะสําหรบัที่จะใชในการหาขอมูล 

              
ภาพที่ 4 - 2 ฟอนตที่ใชในการออกแบบแอปพลิเคชัน 

                             

3. การออกแบบสวนตอประสานผูใชงาน (User interface) 

 3.1 การออกแบบสวนของแอปพลิเคชันบน iPhone 

                                             
ภาพที่ 4 - 3 แสดงแบบรางหนา Splash screen 
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ภาพที่ 4 - 4 แสดงแบบรางหนา Log – in 

 

 

ภาพที่ 4 - 5 แสดงแบบรางหนา Log - in 
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ภาพที่ 4 - 6 แสดงแบบรางหนา Confirm information 

 

 
ภาพที่ 4 - 7 แสดงแบบรางหนา Feed 
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 ออกแบบ Layout หนา Feed ใหผูใชสามารถเห็นรายละเอียดเบื้องตนไดกอนที่จะเขาไปด ู

Profile ของ User ทําใหสามารถเลือกกรอกไดกอนในระดับหนึ่ง 

 

ภาพที่ 4 - 8 แสดงแบบรางหนา Side menu 

 ผูใชสามารถเลือกประเภทของธุรกิจไดโดยเลือกที่ปุมดานซายบน เพิ่มความสะดวกสบายใน

การเลือกประเภทธุรกิจที่มีหลายประเภทสามารถเลือกตามประเภทที่แบงไวไดทันที 
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ภาพที่ 4 - 9 แสดงแบบรางหนา List 

  

 ออกแบบเพื่อใหผูใชสามารถเลือกดูขอมูลตามระดับ Rating เปนการกรองผูใชในระดับหนึ่ง 

ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการไดงายข้ึน 

 

 

ภาพที่ 4 - 10 แสดงแบบรางหนา Profile 
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ภาพที่ 4 - 11 แสดงแบบรางหนาจัดการ Follower 

 ผูใชสามารถเลือกจัดการขอมูลของ  User  ไดอยางสะดวก โดยสามารถเลือกลบทีละตัวเลอืก 

หรือจะเลือกลบหลายตัวเลือกก็ได  

 

ภาพที่ 4 - 12 แสดงแบบรางหนา Shared ขอมูลผาน Social network 
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ภาพที่ 4 - 13 แสดงแบบรางหนา Pitch (แสดงขอมูลของการจับคู) 

 

 

ภาพที่ 4 - 14 แสดงหนา How to ของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4 - 15 แสดงหนา How to ของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4 - 16 แสดงหนา How to ของแอปพลิเคชัน 

 

 

ภาพที่ 4 - 17 แสดงหนา Splash screen ของแอปพลเิคชัน 
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ภาพที่ 4 - 18 แสดงหนา Login ของแอปพลิเคชัน 

 

 

ภาพที่ 4 - 19 แสดงหนา Register ของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4 - 20 แสดงหนาเลือกสถานะของผูใชงาน 

 

 เนื่องจากแอปพลเิคชันมีการกําหนดกลุมผูใชงานชัดเจน วามีสองกลุม คือ กลุมที่เปนนักธุรกจิ

ที่กําลงัมองหาธุรกจิใหม ๆ กับ Start up ที่กําลังมองหานักลงทุนมาสานตอความฝนของตัวเอง จึง

กําหนดใหมกีารระบสุถานะตัวตนของผูใชงานในตอนเริม่ตน วาเปนใคร เพื่องายตอการคนหาขอมูล 

และงายตอการใชงานแอปพลเิคชัน 

 โดยหนาเลือกสถานะของตัวผูใชจะขึ้นมาทันทหีลังจาก How to กับ หนา Splash screen 

เพื่อใหผูใชไดรูทันทีชัดเจนวากําลงัใชงานในสวนของ นักธุรกจิ หรือ Start up 
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ภาพที่ 4 - 21 แสดงหนาเลือกตัวตนของผูใชงาน 

 

ภาพที่ 4 - 22 แสดงหนา New feed ของแอปพลเิคชัน 
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ภาพที่ 4 - 23 แสดงหนา follow ของแอปพลิเคชันแอปพลเิคชัน 

 

 

ภาพที่ 4 - 24 แสดงหนาสรางเงือ่นไขในการจบัคูของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4 - 25 แสดงหนา Pitch (จับคูผูใชงาน) ของแอปพลเิคชัน 

 

ภาพที่ 4 - 26 แสดงหนา Setting ของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4 - 27 แสดง Icon ของแอปพลเิคชัน 

 ออกแบบโดยใชสัญลักษณ Intersect เปนหลักในการเปนแบบของ Icon เพราะหมายถึงการ

ทับซอน การรวมมือ การชวยเหลือ การรวมตัว ซึ่งเปนการสื่อความหมายโดยตรงกบัการทํางานของ

แอปพลเิคชันที่ตองการใหกลุมคนสองกลุมไดมีโอกาสมารูจกักัน เจอกัน และไดนําสวนที่คลายกันมา

รวมมือกันใหเกิดธุรกิจใหม ๆ แลวขดเปนตัว P โดยใชชื่อแอปพลเิคชันวา “Pitch Starter” 

  

3.2 การออกแบบสวนของ Website 

 

ภาพที่ 4 - 28 แสดงหนาจอหลัก แนะนําแอปพลเิคชัน 

  

 สําหรับในหนานี้จะเปนหนาที่ใชแนะนําแอปพลิเคชัน เปนเหมือนเว็บไซตที่เอาไวแสดง

ความสามารถหลัก ๆ ของแอปพลิเคชัน 



  45 

 

ภาพที่ 4 - 29 แสดงหนาจอแนะนําแอปพลเิคชัน 
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4. การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 

 4.1 Application Use Case Diagram 

 

ภาพที่ 4 - 30 Use case diagram  
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 4.2 Application Activity Diagram 

 
ภาพที่ 4 - 31 แสดงขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชันหนา Register 
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ภาพที่ 4 - 32 แสดงขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชันหนา Login 
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ภาพที่ 4 - 33 แสดงขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชันหนา Feed 
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ภาพที่ 4 - 34 แสดงขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชันหนา User profile 
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ภาพที่ 4 - 35 แสดงขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชันหนาคนหา 
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ภาพที่ 4 - 36 แสดงขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชันหนา Rating 

 

 

ภาพที่ 4 - 37 แสดงขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชันหนาเปรียบเทียบ 
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ภาพที่ 4 - 38 แสดงขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชันหนาติดตาม 
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 4. 2 Application Database Diagram 

 

ภาพที่ 4 - 39 แสดง Database Diagram 
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4.5 Database Description 

ตารางที ่4-1 แสดงตาราง user 

Name Description Type Example 

User_id รหสัผูใช int testuser 

email อีเมล Varchar (255) testuser@mail.com 

password รหสัผาน Varchar (255) ********** 

diaplay_name ชื่อผูใช Varchar (255) testuser 

user_img ภาพภาพประจําตัว Varchar (255) testuser.png 

phonenumber เบอรโทรศัพท int 811111111 

 

ตารางที ่4-2 แสดงตาราง dicistion 

Name Description Type Example  

invesment จํานวนเงิน int 25000 

organize ขนาดองคกร int 4 

category ประเภทธุรกจิ int 2 

type ประเภทของ user int 1 

lang ภาษา int 1 

business_pic ภาพภาพธุรกิจ Varchar (255) testbusiness.png 

description คําอธิบายเพิ่มเติม Varchar (255) car van bike 
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ตารางที ่4-3 แสดงตาราง follow 

Name Description Type Example 

follow_id รหสัการติดตาม int 0 

follow_time เวลาการติดตาม timestamp 12/01/2014 20.00 

follow_user_id รหสัผูใชที่ติดตาม int fdx111 

follow_status สถานะการติดตาม int 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 5 

ผลการดําเนินงาน ขอจํากัด และขอเสนอแนะ 
 

หลังจากการดําเนินการพัฒนาโครงการจุลนิพนธเรื่องแอปพลิเคชันจับคูความตองการ

ทางธุรกิจสําหรับการลงทุนในประชาคมอาเซียนบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ปญหาหลักคือขอจํากัด

ดานระยะเวลาในการดําเนินงาน รวมไปถึงสิ่งที่ผูจัดทําคิดวาจะพัฒนาตอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ผลการดาํเนินโครงการ 

 การจัดทําโครงงานจุลนิพนธนี้สําเร็จไดจากการศึกษา และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยสิ่งที่ไดรับจากการดําเนินงานมีดังนี้ 

1. กลุมผูใชงานตัวอยางพบวาแอปพลิเคชันนี้ทําใหสนใจที่จะศึกษา และเริ่มตนทําธุรกิจ

ใหมๆตามแนวคิดของตัวเอง 

2. กลุมผูใชงานสามารถจับคูธุรกิจที่สนใจไดตรงตามเงือ่นไขที่กรอกในเบือ้งตน และสามารถ

ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนของผูใชงานที่สนใจไดตรงตามความตองการ 

3. ผูใชงานสามารถติดตามขอมูลของนักธุรกิจหรือผูประกอบการที่สนใจได พรอมทั้ง

สามารถเปรียบเทียบขอมูลไดอยางแมนยําอีกดวย 

 

ผลการทดสอบและการประเมินจากผูใชงาน 

 จากการทดสอบการใชงานจริงกับกลุมเปาหมายทั้งหมด   โดยผูทดลองใชงานแอปพลิเคชัน

จํานวนทั้งหมด 30 คน แบงแยกตามประเทตาง ๆ ไดดังตอไปนี ้

1. แยกตามเพศ 

1.1 เพศชาย 16 คน  

1.2 เพศหญิง 14 คน 

2. แยกตามอาย ุ  

2.1 21-25 ป 8 คน            

2.2 26-30 ป 7 คน 

2.3 31-35 ป 10 คน 

2.4 36-45 ป 5 คน
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สรุปผล 

ผลการใชงานสามารถสรุปโดยแบงแยกตามหมวดหมูได โดยหมวดการออกแบบ 

กลุมเปาหมายตอบขอ  4  มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน  18 คน (60%) หมวดฟงกชันการทํางาน 

กลุมเปาหมายตอบขอ 4 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 14 คน (47%) หมวดเฉพาะ กลุมเปาหมายตอบ 

5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 16 คน (54%) และหมวดภาพรวมของโครงการ กลุมเปาหมายตอบขอ 

5 มากทีสุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 18 คน (59%) 

นอกจากนี้ยังทําการสอบถามจากกลุมผูใชงานที่ตองแอปพลิเคชันนี้ในการดาวนโหลดไป

ใชงานจริง พบวามีผูตองการดาวนโหลดมีจํานวน 28 คน (93.33%) 

 

ปญหาที่พบ 

จากการพัฒนาโครงงานตามแผนและระยะเวลาที่วางแผนไวนั้น  โครงงานสามารถ

บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว แตยังพบปญหาในบางสวน จึงจําเปนตองปรับปรุงสวนตางๆ 

ใหมีความเหมาะสม และสามารถใชงานรวมกันได ดังนี้ 

1. ตองมีการปรับปรุงและแกไขโคตบางสวนใหสามารถทํางานไดตามลักษณะของแอป

พลิเคชันที่ไดออกแบบไวใหสมบูรณ 

2. ตองมีการปรับปรุงและแกไขฐานขอมูลใหทํางานรวมกับแอปพลิเคชันและระบบหลัง

บานใหถูกตอง ผูจัดการระบบสามารถเขาถึงและแกไขขอมูลของแอปพลิเคไดสะดวกและรวดเร็ว 

3. ปรับปรุงการออกแบบ User interface ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

4. ปญหาเรื่องการอัพเดทโปรแกรม xcode ที่ใชพัฒนาแอปพลิเคชันออกแอปเปล ทําให

เกิดปญหาในบางสวนของการทํางาน 

 

ขอจํากัดของระบบ 

1. ผูใชงานตองมีเครื่องโทรศัพทไอโฟน เนื่องจากการพัฒนาและการทดสอบจําเปนตอง

ทดสอบในเครื่องจริง และใชงานจริง 

2. หากตองการใหผูคนทั่วไปสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันไปใชงานไดผาน App 

store ผูจัดทําตองเสียคาใชจายปละ $99 และแอปพลิเคชันจะตองถูกตรวจสอบโดยบริษัทแอปเปล

กอนเทานัน้ 

3. การใชจริงบนเครื่องไอโฟน และการใชงานจากเครื่องจาํลองในคอมพิวเตอรยังมคีวาม

แตกตางกันบางในบางสวน เนื่องจากขอจํากัดดานหนวยประมวลผลที่แตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

1. สําหรับผูที่สนใจทําแอปพลิเคชันบนไอโฟน สามารถคนหาขอมูลและศึกษาไดดวย

ตัวเองผานอินเทอรเนท หนังสือ หรือสถาบันตาง ๆ ที่เปดสอนดานนี้โดยเฉพาะ 

2. หากตองการนําแอปพลิเคชันไปพัฒนาตอ ควรเพิ่มความสามารถใหแชรขอมูลและ

สามารถนําขอมูลไปสรางใหเกิดประโยชนตอบน Social network ได เพราะจะทําใหมีการ 

Compare ขอมูลจากผูอื่นมากขึ้น เปนตัวชวยในการตัดสินใจและกระจายธุรกิจใหม ๆ ที่นาสนใจ

ใหคนอื่นไดรับรู 
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