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      ดຌวยบริบทของประทศทีไถูกครอบคลุมดຌวย Technolog ละ Digital ทัๅง IoT ิInternet 
of Thingsี AI ิArtiພcial Intelligenceี Big Data ฯลฯ ซึไงมีบทบาท฿นทุกกิจกรรมทาง
ศรษฐกิจพืไอพิไมประสิทธิภาพ ละขีดความสามารถ฿นการขงขัน ตมืไอพิจารณาถึง
ผูຌประกอบการ SME เทย มีจ้านวนเมนຌอยทีไสิไงนีๅเดຌกลายปຓนอุปสรรค ดຌวยขຌอจ้ากัดทีไเม
สามารถปรับตัวรับกับความกຌาวหนຌานีๅเดຌทัน
      ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ภาย฿ตຌครงการพิไมประสิทธิภาพ 

การบริหารละขับคลืไอนผนการสงสริม SME จึงเดຌศึกษานวทางการสงสริมการ฿ชຌทคนลยี 

พืไอพิไมประสิทธิภาพธุรกิจ SME ผานการวิคราะหຏกลเกการขับคลืไอนดยผูຌประกอบการ
ตຌนบบ฿น ไ สาขาธุรกิจ เดຌก ธุรกิจรຌานอาหารูครืไองดืไม ธุรกิจคຌาปลีกูคຌาสง ธุรกิจรงรมูทีไพัก 

ละธุรกิจขนสงูสถานทีไกใบสินคຌา รวมถึงหนวยงานภาครัฐละภาคอกชนทีไมีบทบาท ส้าคัญ฿น
การสงสริมผูຌประกอบการ฿นรืไองดังกลาว พืไอสะทຌอนออกมาปຓนบบอยาง฿หຌผูຌประกอบการ
ทีไสน฿จเดຌรียนรูຌละน้าเปปรับ฿ชຌ 
      พรຌอมทัๅงจัดท้าหนังสือ SME Technolog Guide ฉบับนีๅขึๅนพืไอถายทอดนวทาง
การ฿ชຌทคนลยี ผานตຌนบบผูຌประกอบการ รวมถึงกรณีตัวอยางทีไกิดขึๅน฿นตางประทศ ละ
ยังเดຌรวบรวมขຌอมูลทคนลยี ละรืไองอืไนโ ทีไปຓนประยชนຏพืไอปຓนนวทาง฿หຌผูຌประกอบการ 
SME ทีไสน฿จน้าเปปรับ฿ชຌ฿นการพัฒนาละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌธุรกิจขຌมขใง 
ละติบตอยางยัไงยืนตอเป

ฝຆายนยบายละผนสงสริม SMEs
สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี



เทคโนโลยี
กับSMEไทย
ดຌวยบริบทของประทศทีไความกຌาวหนຌาทางดຌานทคนลยีละดิจิทัล เดຌขຌามามีบทบาท฿นทุก
กิจกรรมทางศรษฐกิจ ตมืไอพิจารณาถึงผูຌประกอบการ SME เทย มีจ้านวนเมนຌอยทีไสิไงนีๅเดຌ
กลายปຓนอุปสรรค ดຌวยขຌอจ้ากัดทีไเมสามารถปรับตัวรับกับความกຌาวหนຌานีๅเดຌ ละนืไองจาก
ทคนลยีมีความครอบคลุมทัๅงดຌานการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ละมีผลส้าคัญตอ
การพิไมศักยภาพละขีดความสามารถ฿หຌกับผูຌประกอบการ ขณะทีไหนวยงานภาครัฐเดຌมีความ 

พยายามจัดท้ามาตรการ ครงการ ฯลฯ พืไอจูง฿จ฿หຌ SME ปรับตัว ตรียมพรຌอมละสามารถ
ประยุกตຏ฿ชຌทคนลยีพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการท้าธุรกิจอยางตอนืไอง
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       ทีไผานมา SME ตຌองผชิญความทຌาทายจากทคนลยีทีไกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงอยาง
รวดรใว ิ Technolog Disruptionี ตอการด้านินธุรกิจ รวมถึงการขงขันจากครงสรຌางทาง
ศรษฐกิจละพฤติกรรมของผูຌบริภคละผูຌ฿ชຌบริการทีไปลีไยนเป ดยพบวาปญหาการขຌาถึง
ทคนลยีของผูຌประกอบการ SME เทยสวน฿หญ คือ

เมสามารถขຌาถึงหลงงินทุนจากสถาบันการงิน ละหลงทุน
ดอกบีๅยต้ไา พืไอปຓนงินทุน฿นการจัดหาทคนลยี 

ขาดความรูຌพืๅนฐาน ละความรูຌทีไจ้าปຓนตอการ฿ชຌทคนลยี มีความกลัว
ทคนลยี คิดวา฿ชຌงานยากหรือมีความยุงยาก฿นการ฿ชຌงาน 

ความรูຌทีไผูຌประกอบการมี ตามเมทันกับทคนลยีทีไมีการพัฒนาละ
ปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว 

ขาดการขຌาถึงการสนับสนุนดຌานทคนลยีจากหนวยงานตางโ
ทีไกีไยวขຌอง

ปญหาการเขาถึง
เทคโนโลยีของSMEไทย

1

2

3
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วิวัฒนาการ
านเทคโนโลยี
สำหรับผูประกอบการ

SME
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      นืไองจากทคนลยีมีการปลีไยนปลงอยูสมอ ละมีวิวัฒนาการกຌาวหนຌาเมหยุดนิไง ดย
มีปจจัยทีไปຓนตัวกระตุຌนส้าคัญ คือการตอบสนองความตຌองการกຌปญหา พิไมประสิทธิภาพ
฿นการท้างาน พิไมความสะดวกสบาย ความตຌองการความกຌาวหนຌาของศาสตรຏตางโ ทัๅงทาง
ศรษฐกิจละสังคม ซึไงการปลีไยนปลงอาจปຓนการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลักษณะทาง
กายภาพ หนຌาทีไ฿ชຌสอย ระบบกลเกการท้างาน การ฿ชຌงาน รวมถึงประสิทธิภาพละประสิทธิผล
ของวิธีการท้างาน 
      สิไงดังกลาว เดຌสะทຌอน฿หຌหในถึงองคຏความรูຌทีไมนุษยຏคຌนพบมากขึๅน ละน้ามาประยุกตຏ฿ชຌ
฿นการพัฒนาทคนลยีอยางตอนืไอง พืไอกຌปญหาหรือสนองความตຌองการของมนุษยຏ฿หຌ
มากทีไสุด ซึไงการปลีไยนปลงหรือวิวัฒนาการดຌานทคนลยี สามารถบงปຓน ใ ระดับ คือ

      อยางเรกใดี การรียนรูຌสาหตุละปจจัยทีไสงผล฿หຌทคนลยีกิดการปลีไยนปลง รวมถึง
วิวัฒนาการของทคนลยีนัๅน จะชวย฿หຌขຌา฿จนวทางการออกบบละสรຌางทคนลยี รวม
ถึงการลือก฿ชຌละพัฒนาทคนลยี฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองตอความตຌองการเดຌตอเป฿น
อนาคต

ทคนลยรีะดับพืๅนฐาน ิTraditional Technologี ปຓนทคนลยอียางงาย 
ส้าหรับคนทัไวเป นืไองจากมีความจ้าปຓนตຌอง฿ชຌพืไอการด้ารงชีพ ตเมจ้าปຓน 
ตຌองขຌา฿จอยางลึกซึๅงจนถึงระดับกຌเข ดัดปลง ชน ทรศัพทຏบຌาน มຌวนทป 
วีดีอ ครืไองคิดลข ครืไองพิมพຏดีด ปຓนตຌน

ทคนลยีระดับกลาง ิIntermediate Technologี กิดจากการปรับปรุง
พัฒนาทคนลยรีะดับพืๅนฐาน฿หຌเดຌรับประยชนຏจากทคนลยนัีๅนพิไมมากขึๅน 
ทคนลยผีานการพัฒนาจากผูຌทีไมีความรูຌลึกซึๅงขຌา฿จระบบการท้างานละ 
กลเกตางโ ตลอดจนสามารถซอมซมอุปกรณຏ ครืไองมือเดຌ ชน ทรศัพทຏ 
คลืไอนทีไ ิแGุ โGี ฮารຏดดิสกຏ คอมพิวตอรຏ ครืไองจักรกล ปຓนตຌน

ทคนลยีระดับสูง ิHigh Technologี ปຓนทคนลยีทีไพัฒนา ดัดปลง 
ปรับปรุง กຌเข จากทคนลยีดิม฿หຌมีคุณภาพดีขึๅน จนกอ฿หຌกิดประยชนຏ
สูงสุด ซึไงทคนลยี฿นระดับนีๅจ้าปຓนตຌองศึกษารียนรูຌ฿นสถาบันการศึกษา 
มีการวิจัยทดลอง ประดิษฐຏคิดคຌนระบบ ครืไองมือ ครืไองจักรกลตางโ พืไอ
รองรับการ฿ชຌงานตามความตຌองการ ชน Smart Phone 5G ทีไรับูสงขຌอมูล 
เดຌทัๅงภาพละสียงดຌวยความละอียดละความรใวสูง ทคนลยี AI ิArtiພcial 
Intelligenceี ทคนลยี ”R ิ”irtual Realitี ระบบ Cloud คอมพิวตอรຏ 
บบ Multiูtouch ละ Softare as a Serice ปຓนตຌน

1
2
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กรณีศึกษานแบบที่ี
ในการสงเสริมการใชเทคโนโลยี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

25

       หากมองถึงความส้ารใจของการสงสริมการ฿ชຌทคนลยีพืไอพิไมประสิทธิภาพธุรกิจ฿นตาง
ประทศ จะหในถึงรูปบบทีไตกตาง หลากหลาย ดຌวยปจจัยส้าคัญจากนยบาย มิติการพัฒนา รวม
ถึงบริบทของตละประทศ พืไอออกบบนยบายละมาตรการภาครัฐทีไสามารถตอบจทยຏปญหา
อุปสรรค ละความตຌองการฉพาะดຌานของ SME ซึไงการศึกษาครัๅงนีๅเดຌคัดลือกตຌนบบทีไดีจ้านวน 
ใ ประทศ เดຌก สหพันธຏสาธารณรัฐยอรมนี ญีไปุຆน ละสาธารณรัฐประชาชนจีน ดยพบจุดรวมทีไ
ปຓนปจจัยความส้ารใจทีไส้าคัญ คือ รัฐบาลของทุกประทศตຌนบบมุง฿หຌบริการละความชวยหลือทีไ
ตรงกับความตຌองการของ SME ฿นตละระดับปຓนหลัก ดยมีนวทางทีไปຓนประยชนຏละสามารถ
น้ามาประยุกตຏ฿ชຌกับเทยเดຌ ดังนีๅ

SME
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สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี



      สหพันธຏสาธารณรัฐยอรมนี เดຌรับการยอมรับ฿นฐานะทีไปຓนตຌนบบของประทศทีไประสบความ
ส้ารใจ฿นนวทางการพัฒนา สงสริมละสนับสนุนธุรกิจ SME อยางปຓนระบบ จากจ้านวนธุรกิจ 

SME คิดปຓนรຌอยละ ้ ้.ๆ ของจ้านวนบริษัททัๅงหมด฿นประทศ มีการวางระบบทีไสนับสนุนการด้านิน
ธุรกิจละอืๅอตอการพัฒนาศักยภาพดຌานทคนลยีอยางตอนืไอง ครอบคลุมตัๅงตระบบการศึกษา
ละการผลิตก้าลังคนทีไปຓนบบทวิภาคี การขຌาถึงหลงงินทุนจากระบบธนาคาร฿นระดับทຌองถิไน 
ตลอดจนการรวมกลุมคลัสตอรຏอุตสาหกรรมทีไมีความชืไอมยงทัๅงระดับภาย฿นอุตสาหกรรม ละ
ระหวางอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัยละสถาบันวิจัย ดยมีนยบายทีไก้าหนด฿หຌ

SME ปຓนกลเก฿นการพัฒนาทคนลยีละกຌปญหาการวางงาน 
วางกลยุทธຏการด้านินธุรกิจพืไอปງาหมายระยะยาว ดຌวยการผลิตสินคຌาทีไจะยึดยอดพีระมิดของ
ตลาด นຌนการจาะตลาดฉพาะกลุม ิNiche productี ละตัๅงปງา฿นตลาดสงออกตัๅงตริไมตຌน
ธุรกิจ
การศึกษาระบบทวิภาคี ิDual sstemี ทีไรวมการศึกษาบบอาชีวะกับการฝຄกงาน฿นบริษัทตางโ 

ขຌาดຌวยกัน ท้า฿หຌนักศึกษามีพืๅนฐานความขຌา฿จกีไยวกับความกຌาวหนຌาของทคนลยี ขณะทีไ
ธุรกิจ SME สามารถขຌาถึงรงงานทีไมีทักษะฝมือ รวมทัๅงพัฒนาตอยอด฿หຌรงงานทีไมีทักษะฝมือทีไสูง
ขึๅนเปอีก
สนับสนุนดຌาน HighูTech Startู“p ละกระตุຌนนวคิดการปຓนผูຌประกอบการ฿หຌนักรียนตัๅงต
ระดับมัธยม ้ ิม.ใี
ภาครัฐลดทอนกระบวนการทางราชการทีไซับซຌอน
ภาครัฐวางนวทางบมพาะการปຓนผูຌประกอบการ ดยจัดสรรงินงบประมาณพืไอสนับสนุนชวย
หลือขัๅนตຌน ฿นการ฿หຌค้าปรึกษานะน้าละการฝຄกอบรมทางธุรกิจชวย฿หຌผูຌประกอบการเมตຌอง
ประสบความยากล้าบากมืไอจะตຌองริไมธุรกิจ฿หมโ

-

-

-

-

-

-
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ญี่ปุน
      ญีไปุຆน ปຓนประทศ฿นภูมิภาคอชียทีไมีความกຌาวเกลทางทคนลยี฿นระดับนวหนຌา  ดยฉพาะ 

ทคนลยีทีไคิดคຌนพืไอตอบสนองการ฿ชຌชีวิตของคน฿นประทศ ละผลจากการกຌาวขຌาสูสังคมสูงอายุ 

บบขຌมขຌน จ้านวนรงงานลดลง จึงมีการพัฒนาละผสมผสานทคนลยี฿หมโ ชน Big Dataุ AI 
ฯลฯ ขຌาดຌวยกัน฿นทุกมิติ ดຌวยปງาหมายการปຓน สังคม 5.เ ทีไมีความสมดุลของความกຌาวหนຌา
ทางศรษฐกิจละการกຌปญหาทางสังคม ตอบสนองการ฿ชຌชีวิตทีไทันสมัยละล้ๅายุคดยมีประชาชน
ปຓนศูนยຏกลาง หากกลาวถึงการพัฒนา SME ทีไประสบความส้ารใจ ชืไอวาญีไปุຆนจะปຓนหนึไง฿นประทศ 

ตຌนบบทีไดี ริไมตัๅงต



การประกาศ฿หຌ SME ปຓนสมบัติหงชาติ ิNational Treasureี ดยรัฐบาล฿หຌบริการละความ
ชวยหลือทีไตรงกับความตຌองการของ SME ฿นตละระดับ 
ขับคลืไอนผนยุทธศาสตรຏนวัตกรรมบบบูรณาการ ิ  ฉบับปรับปรุงี ประจ้าป โ5ๆโ ดຌวยปງาหมาย
฿นการสรຌางสังคมอัจฉริยะอยางยิไงยวด ิSuper Smart Societี 5.เ ดยสนับสนุนการวิจัยละ
พัฒนา ฿หຌสามารถขาย Tech Solution เปยังตางประทศเดຌ
ผนมบทการพิไมประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงละความสามารถทางทคนลยี มุงนຌน
สงสริมการลงทุนวิจัยนวัตกรรม฿นบริษัท หรือลงทุนรวมกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยภาครัฐ
การขับคลืไอนนยบาย SME มีหนวยงานภาครัฐ฿นระดับทຌองถิไน ปຓนผูຌมีบทบาทส้าคัญทัๅง฿นการ 
ขับคลืไอนการพัฒนาความขຌมขใงของ SME ละมาตรการ฿หຌงินทุนสนับสนุนผูຌประกอบการ 
การ฿หຌบริการละความชวยหลือ SME ประกอบดຌวย 5 มิติ เดຌก แี การสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ประกอบดຌวยการพิไมขีดความสามารถดຌานทคนลยี โี การสนับสนุนดຌานการธนาคาร 
ใี การสนับสนุนดຌานการงิน ไี การสนับสนุนดຌานการคຌาละทຌองถิไน ละ 5ี การ฿หຌค้าปรึกษาละ
ขຌอมูลประกอบมาตรการตางโ 
        ู  การสงสริมการ฿ชຌ IT รวมทัๅงสนับสนุนการสรຌางตลาด
        ู  การจัดตัๅงสถาบันบมพาะธุรกิจ พืไอ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการ฿นรูปบบการ
           จัดอบรมละสัมมนา การพัฒนาทักษะผูຌประกอบการทีไจ้าปຓน 
        ู  การพัฒนาหนึไงมืองหนึไงผลิตภัณฑຏ ิOne Ton One Productี
        ู  การสรຌางจุดดนดຌานการตลาดส้าหรับสินคຌาฉพาะกลุม ิNiche marketี ฿หຌปຓนสินคຌา
           ละบริการทีไมีความดดดนทัๅง฿นระดับทຌองถิไนละระดับสากล

-

-

-

-

-



สาธารณรัฐประชาชนจีน



      รัฐบาลจีนตระหนักถึงความส้าคัญของ SME วาปຓนรากฐานของการพัฒนาระบบศรษฐกิจของ
ประทศ จึงเดຌก้าหนดมาตรการพืไอสงสริมละปกปງอง มีการรวมกลุม ิClusterี ตามศักยภาพละ
ความขຌมขใงของ SME ฿นตละพืๅนทีไ ฿นรูปบบหนึไงหมูบຌานหนึไงผลิตภัณฑຏ ิOne ”illageุ One 
Productี ละหนึไงมืองหนึไงอุตสาหกรรม ิOne Tonุ One Industrี ขึๅน ท้า฿หຌกิดระบบการผลิต
ทีไนຌนความตຌองการของผูຌบริภคปຓนตัวขับคลืไอน ิMarket Drienี

      มีการประสานผูຌประกอบการรายยอยหลายโ รายขຌาปຓนหวงซอุปทาน ิSuppl Chainี กิด
การกระจายความมัไงคัไงอยางกวຌางขวาง ละยกระดับขีดความสามารถ฿นการขงขันดยฉพาะ฿นชิง
ของคุณภาพละการ฿หຌบริการบบมืออาชีพ ิProfessional Managementี การ฿ชຌรงงานทีไมีทักษะ 

ละฝมือสูง การด้านินธุรกิจ SME ฿หຌสามารถขงขันกับตางประทศทีไมีศักยภาพสูงกวา

พัฒนาบบรวมกลุมคลัสตอรຏ฿หຌกิดการสรຌางตลาดสินคຌาบริการ การผลิตละการปรรูป
อยางครบวงจร
พัฒนาธุรกิจดຌานพาณิชยຏอิลใกทรอนิกสຏ ิeูcommerceี ซึไงท้า฿หຌผูຌประกอบการ SME ของจีนมี
จ้านวนพิไมขึๅน ละมีการติบตอยางกຌาวกระดด 
สงสริมการคิดคຌนนวัตกรรม฿หมภาย฿ตຌยีไหຌอหรือบรนดຏสินคຌาทีไมีชืไอสียงของตนองพืไอสรຌาง
ความเดຌปรียบ฿นชิงการขงขันกับสากล

-

-

-



บทสรุป
      ดยสรุปการถอดบทรียนจากประสบการณຏของประทศตຌนบบ คือ ยอรมนี ญีไปุຆน ละจีน พบ
วา ฿นการสงสริม SME มีนวทางทีไหลากหลายขึๅนกับระดับการพัฒนาของ SME วามีความพรຌอมละ
ปญหาอุปสรรคดຌาน฿ดบຌาง฿นตละวงจรธุรกิจ ละมีการสงสริม สนับสนุนทีไสอดคลຌองกับความตຌอง 
การพัฒนาของผูຌประกอบการ ภาย฿ตຌนวนยบายละมาตรการรัฐมีความตกตางละมีจุดนຌนทีไ
ตางกัน ดังนีๅ

Go-Digital
consulting and imple-
mentation services

การอุดหนุนคาปรึกษาทีไมาวิคราะหຏ
ความตຌองการ ละน้าลงมือ฿ชຌงาน
จริง ฿น ใ มดูล
• การปรับระบบงานละซอฟตຏวรຏ
• การตลาดออนเลนຏ
• ความปลอดภัยดຌาน IT

J-Good Tech
Technology market
place

การอุดหนุน SME ดຌานการวิจัยพัฒนา
ละสรຌางพลตฟอรຏมออนเลนຏ฿หຌ
SME สามารถขาย Tech Solution
เปยังตางประทศ ดยรัฐท้าหนຌาทีไ
ตรวจสอบละรับรองคุณภาพของ
ทคนลยี สรຌางความนาชืไอถือ

คลัสเอรSME
4ประสาน:การเกษ ร,การแปรรูป,
การทองเที่ยว,E-commerce

จีนนຌนการขับคลืไอนคลัสตอรຏ SME
ทีไมีตลาดปຓนตัวน้า ดยรัฐลงทุนละ
สงสริมการ฿ชຌงานทคนลยีตลอด
”alue Chain ฿นทุกมิติ ofຟineูonline
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แนวทางการพัฒนาผูประกอบการSMEของประเทศนแบบ

ความยากงาย฿นการ
ขຌาถึงทคนลยี
ิTechnology
Availabilityี

เยอรมนี ญี่ปุน จีน
SME ถือปຓนหลงนวัตกรรม
ชัๅนน้าของประทศ พราะ SME 
ยอรมนี ฿หຌความส้าคัญกับการ
วิจัยละพัฒนาทคนลยี RาD 
รวมกับหนวยงานสถาบันวิจัย
ของภาครัฐ ละพัฒนาตอยอด
จากทักษะชางดัๅงดิม

SME ถือปຓนหลงมรดกดຌาน
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทຌองถิไน 
ภาครัฐเดຌสงสริมการรวมท้าวิจัย
ละพัฒนาทคนลยี ิRาDี 
รวมกันระหวาง SME กับหนวย
งานสถาบันวิจัยของภาครัฐ ท้า฿หຌ 
SME มีทคนลยีขัๅนสูง฿นมือ

SME เดຌสงสริมการถายทอด
ทคนลยีอยางขຌมขຌนจากหนวย
งานสถาบันวิจัยภาครัฐ พืไอ฿หຌ 
SME สามารถคัดลือกละ
สามารถ฿ชຌงานทคนลยีเดຌ
หมาะสมกับระดับการผลิต฿น
หวงซอุปทาน

สภาพวดลຌอมการ
ขงขันทางธุรกิจ
ิBusiness
Environmentี

ความรูຌทักษะผูຌ
ประกอบการตัๅงตຌน
ิSkill า Knowledgeี

สภาพวดลຌอม฿นประทศทีไอืๅอ
อ้านวยตอการขงขัน รัฐบาล 
สหพันธຏฯ นຌนหลักการ ขงขัน
สรี ละการสริมสรຌางการ
ขงขัน ภาย฿ตຌกรอบกฎหมาย
/ระบียบ ทีไชัดจน นอกจากนีๅ 
ยังมีการรวมตัวกันภาย฿น
อุตสาหกรรมคอนขຌางขຌมขใง 
ละระบบธนาคาร฿นระดับทຌอง
ถิไนสนับสนุนการด้านินธุรกิจ
ดຌวย

ดຌวยปญหาสังคมผูຌสูงอายุท้า฿หຌ
ขนาดตลาดอุปภคบริภค฿น
ประทศมีขนาดลใกลง ตลอดจน
การยຌายฐานการผลิตหรือหวงซ
อุปทาน ิ Suppl Chainี เปตาง
ประทศของบริษัทญีไปุຆนขนาด
฿หญ ท้า฿หຌผูຌประกอบการ SME 
ตຌองพยายามออกเปขงขันละหา
ตลาด฿นตางประทศพิไมมากขึๅน 

สภาพวดลຌอม฿นประทศมี
มาตรการปกปງองผูຌประกอบการ
สัญชาติจีน฿นประทศ฿หຌสามารถ 
ขงขันกับผูຌประกอบการตาง
ชาติเดຌ ผูຌประกอบการมีการบง
ระดับตลาดสินคຌาทีไมีคุณภาพ
ละบรนดຏทีไตกตางกันเปตาม
การติบตของตลาดผูຌบริภค
ภาย฿นประทศทีไมีก้าลังซืๅอสูง

ความสอดคลຌองดຌาน
นยบายละมาตรการ
ภาครัฐ ิSupporting
Policyี

ผูຌประกอบการ SME ยอรมนี 
มีทัศนคติทีไมุงนຌนการออกเป
ขงขัน฿นตลาดสงออกตัๅงตริไม
ตຌนธุรกิจ อีกทัๅงมี Mindset ของ 
การบริหารจัดการธุรกิจ ทีไ
สืบทอด มาปຓนวลานานท้า฿หຌ 
มีขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ระหวางประทศสูง มຌวาสถิติ
ของจ้านวนการจดทะบียน 
SME ฿หมลดลง ตกใพบวา 
ผูຌประกอบการรุน฿หมมีทักษะ
การวางผนธุรกิจทีไดีขึๅน฿นทุก
ดຌานอยางตอนืไอง จ้านวน SME 
ทีไขอรับความชวยหลือ จาก
รัฐบาลมีพียงรຌอยละ แ็ ฿น
ชวง ใ ปทีไผานมา

ภาครัฐมีกลเกพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถานประกอบการมี
ต้าหนง฿หຌนักรียนขຌารียน฿น
หลักสูตรทวิภาคี ิDual Sstemี 
คิดปຓนรຌอยละ ่เ ของทัไว
ประทศ อัตราการวางงานของ
ประชากรวัยหนุมสาว อยูทีไพียง
รຌอยละ ็.้ ละนຌนการ฿ชຌดิจิทัล 
ขຌามายกระดับภาคการผลิต
ของ SME ฿หຌมีความอัตนมัติ
มากขึๅน

ภาครัฐนຌนการสงสริม฿หຌผูຌประู 
กอบการ SME ฿หຌกลายปຓน 
MicroูMultinationals ดย
สรຌางระบบ eูBusiness พืไอ
ปຓนชองทางกลาง฿นการรวบรวม
ขຌอมูลผูຌประกอบการ SME ละ
ผยพรขຌอมูลทคนลยี฿หຌผูຌ
สน฿จจากตางประทศสามารถ
รับทราบถึงขຌอมูลละขຌามา
ติดตอพืไอซืๅอทคนลยี หรือ
รวมท้าธุรกิจ

ภาครัฐนຌนการสงสริมการรวม
กลุมภาย฿นอุตสาหกรรมทຌองถิไน 
ิClusterี ละการสืไอพาณิชยຏ
อิลใกทรอนิกสຏ ิEูCommerceี 
฿นการยกระดับวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม ธุรกิจ
อุตสาหกรรมดัๅงดิม ฿หຌสามารถ
ขຌาถึงตลาดทัๅง฿นละ
ตางประทศเดຌรวดรใวยิไงขึๅน

ผูຌประกอบการ SME ญีไปุຆนความ
สามารถ฿นการผลิตสินคຌาบริการ
ทีไมีคุณภาพระดับลก ตลอดจน
มีทคนลยีทีไมีคุณภาพอยู฿น
มือ ตสิไงทีไผูຌประกอบการ SME 
ญีไปุຆนยังเมมีความชีไยวชาญ คือ
การออกเปขงขัน฿นตลาดตาง
ประทศ ละยังขาดความ
สามารถ฿นการปรับปลีไยน
กลยุทธຏธุรกิจละนวทางการ
บริหารจัดการธุรกิจทีไสืบทอดมา
ปຓนวลานาน฿หຌปຓนสากล หรือ 
฿หຌมีความสามารถ฿นการขงขัน
ระหวางประทศสูงขึๅน 

ผูຌประกอบการจีนยังปຓนธุรกิจ
ครอบครัวยังขาดทักษะ การบริหาร 
จัดการบบมืออาชีพ ละการ
฿ชຌทคนลยี ภาครัฐจึงมีสวน฿น
การ฿หຌการสนับสนุน฿นการจัดตัๅง
สมาคมการคຌาพืไอรวมกลุม
ผูຌประกอบการ ศูนยຏสงสริม 
SME ละหຌองทดสอบปฏิบัติการ 
ทຌองถิไน฿หຌผูຌประกอบการสามารถ
ขຌาเปรับค้าปรึกษาเดຌ
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03
Tech Mechanism
กลไกการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีกับ SME)
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      ฿นการศึกษานวทางการสงสริมการ฿ชຌทคนลยีพืไอพิไมประสิทธิภาพธุรกิจ SME 
ด้านินการผานการศึกษากรณีตຌนบบ฿น ไ สาขาธุรกิจ รวมจ้านวน โเ ราย ประกอบดຌวย 

ธุรกิจรຌานอาหารูครืไองดืไม ธุรกิจคຌาสงูคຌาปลีก ธุรกิจรงรมูทีไพัก ละธุรกิจขนสงูสถานทีไ 
กใบสินคຌา ทัๅงทีไอยู฿นพืๅนทีไกรุงทพมหานคร ละพืๅนทีไอืไน โ ฿นขตภาคกลาง ภาคหนือ 
ภาคตะวันออกฉียงหนือละภาค฿ตຌ ละครอบคลุมทุกระดับการ฿ชຌทคนลยี พืไอ฿หຌ
หในถึงกลเกละนวทางการสงสริมการ฿ชຌทคนลยีพืไอพิไมประสิทธิภาพธุรกิจ SME 
รวมถึงการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน สถาบันการศึกษา 
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดยสามารถสรุปกลเกการสงสริม เดຌดังนีๅ
      กลเกการสงสริม฿หຌ SME ฿ชຌทคนลยีพืไอพิไมประสิทธิภาพธุรกิจเดຌส้ารใจ มักจะกิด
จากการทีไตัวผูຌประกอบการ ปຓนผูຌขับคลืไอนหลัก ดยมีรงจูง฿จทัๅงทีไมาจากความตຌองการ
กຌปญหาของกิจการ เมวาจะปຓนปญหาดຌานการผลิต ดຌานคุณภาพ มาตรฐานดຌานการ
บริหารจัดการ หรือการขยายชองทางการตลาด หรือความตຌองการพิไมประสิทธิภาพ รวม
ถึงอ้านวยความสะดวก฿นการท้างาน ขณะทีไการเดຌมาซึไงทคนลยี มีตัๅงตการซืๅอหามา
จากผูຌผลิต การเดຌรับการสนับสนุนจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ทัๅงภาครัฐ ภาคอกชน รวมเป
ถึงผูຌประกอบการทีไมีความรูຌความสามารถ ละปຓนหัวขบวนหลัก฿นการ฿ชຌทคนลยี เมวา
จะปຓนสนับสนุนขຌอมูล องคຏความรูຌ ทีไปรึกษาชิงลึก งินทุน การพัฒนาทคนลยี ฯลฯ 

พืไอชวยกຌปญหาหรือพิไมประสิทธิภาพ฿นดຌานตาง โ ฿หຌผูຌประกอบการ
      ฿นสวนการประยุกตຏ฿ชຌทคนลยี มักจะกิดจากการเดຌหในบบอยาง หรือเดຌรับการ
บอกลาหรือบอกตอถึงความส้ารใจของการน้าทคนลยีเป฿ชຌกับผูຌประกอบการ SME ทีไ
ตຌองการทคนลยี฿นลักษณะดียวกัน หรือคลຌายโ กัน
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ภาครัฐ ภาคอกชน
สมาคม ผูຌชีไยวชาญ
สถาบันการศึกษา

สถาบันวิจัย
องคความรูຌ
ิKnowledgeี

ประสบการณ
ิExperienceี

ความรวมมือ
ิCollaborationี

นยบาย
ของรัฐ ทคนลยีปญหา ผูຌประกอบการ

SME
ผูຌประกอบการ

SME
ขาย/ถายทอด
สูสาธารณะ

ตຌนทุนตไำ
ิSaving Costี

ตอบสนอง
ความตຌองการ

กຌเขปญหาเดຌ
ิProblem Solvingี

กิดความชำนาญ
ิBe Expertี

กลเกการประยุกต฿ชຌ
ละขยายผล฿นวงกวຌาง

กลเกการสงสริมผูຌประกอบการ SME  ฿นการ฿ชຌทคนลยีพืไอพิไมประสิทธิภาพธุรกิจ

กลเกการถายทอด
ละบมพาะ

กลเกการระบุจทยผาน
กลุม SME นวหนຌา
หรือ กลุมสมาคม

กลไกการสงเสริมSMEในการใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
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กลไกการขับเคลื่อนและพัฒนาSME
ผูขับเคลื่อน
กลไก

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ชองทาง
การเผยแพร

ประโยชน
อผูนำไปใช

แรงจูงใจ ทรัพยากร

ผูป
ระ
กอ
บก
าร
S
M
E

• กຌเขปญหา
• ลดการทุจริต
• ลดรงงาน
• ลดความผิดพลาด
• ลดตຌนทุน
• สรຌางอกาสทาง
  การตลาด
• สรຌางความเดຌปรียบ
  ฿นการขงขัน
• สรຌางภาพลักษณຏ
  ทีไทันสมัย
• พิไมประสิทธิภาพ
  การท้างาน
• พิไมความสะดวก
  สบาย
• ตอยอดทคนลยี
  ละนวัตกรรมทีไมีอยู
• รงจูง฿จทางการงิน
• สนองความตຌองการ
• เดຌรับการสนับสนุน
  จากภาครัฐ
• ปรับตัวตามสถานู
  การณຏ

• พิไมประสิทธิภาพ
  ธุรกิจ
• สรຌางอกาสละ
  ความสามารถ฿น
  การขงขัน
• สรຌางอกาสทาง
  การตลาด
• สรຌางมูลคาพิไม
• สรຌางคุณภาพ/
  มาตรฐาน
• ลดตຌนทุน พิไมผล
  ก้าเร
• ตอบสนองความ
  ตຌองการละขຌา
  กับวิถีการด้านิน
  ชีวิต
• สรຌางภาพลักษณຏทีไดี
• มีทคนลยีละ
  นวัตกรรม

• งินทุน
• งินสนับสนุนจาก
  ภาครัฐทัๅงบบ฿หຌ
  ปลาละบบมี
  งืไอนเข
• องคຏความรูຌ
  ความชีไยวชาญ
• บุคลากรทีไมีทักษะ
  ละความรูຌ
• ขຌอมูล ขาวสาร
• ทคนลยี
• ทีไปรึกษาผูຌชีไยวชาญ

• หนวยงานภาครัฐ
• หนวยงานภาค
  อกชน
• สถาบันการศึกษา
• สถาบันวิจัยตาง โ 
• สถาบันการงินของ
  รัฐละอกชน
• หนวยงานดຌานการ
  ถายทอดทคนลยี
  ละนวัตกรรม
• หนวยงานสงสริม
  สนับสนุน SME 
• สืไอสาธารณะ

• สืไอประชาสัมพันธຏ
• สืไอสังคมออนเลนຏ
• หนวยงานพันธมิตร
  ทัๅงภาครัฐละอกชน
• การบอกลา บอก
  ปากตอปากจากการ
  ฿ชຌงาน
• ชองทางการตลาด
• วทีละสืไอสาธารณะ
• ชองทางของรัฐ
• กลเกของรัฐดຌานการ
  ผยพรขຌอมูล
  ขาวสาร
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อุปสรรคและความทาทาย
ของการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจSME

ขาดฐานขຌอมูลส้าคัญโ ทีไรวบรวมความรูຌทคนลย ีละขຌอมูลทีไทันสมัยพืไอ฿หຌผูຌประกอบการ 

สามารถขຌาถึงเดຌทุกทีไทุกวลา 
ขาดคลนผูຌชีไยวชาญทีไจะ฿หຌค้าปรึกษานะน้า฿นการน้าทคนลยีละนวัตกรรม เปประยุกตຏ 
฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับศักยภาพละความสามารถของผูຌประกอบการ SME ฿นราคาทีไหมาะสม
การขຌาถึงทคนลยีมีขຌอจ้ากัด ทัๅงรืไองของหลงงินทุน ความรูຌละมุมมองของผูຌประกอบ
การทีไปຓนผูຌ฿ชຌทคนลยี ชน กลัวทคนลยี คิดวา฿ชຌงานยาก มีความยุงยาก฿นการ฿ชຌงาน 
ปຓนตຌน
ทคนลยีมีการพัฒนาเปอยางรวดรใว ท้า฿หຌผูຌ฿ชຌงานตามเมทัน 
มีทคนลยีทีไปຂด฿หຌ฿ชຌฟรีจ้านวนมาก ต SME เมสามารถลือก฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับตัวองเดຌ
การสนับสนุนดຌานการงินของหนวยงานภาครัฐยังเมอืๅอตอการพัฒนา นืไองจากสวน฿หญ
ด้านินการตามรอบปงบประมาณ ละขาดความตอนืไอง 
รูปบบการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ สวน฿หญจะ฿หຌผูຌประกอบการจายงินเปกอนลຌว
บิกงินคืนภายหลังซึไงมีระยะวลาคอนขຌางนาน ท้า฿หຌผูຌประกอบการประสบปญหาขาด
สภาพคลอง
เมมีกลเกสนับสนุนผูຌประกอบการ SME อยางบใดสรใจ ตรงตามความตຌองการฉพาะ฿นตละ
สาขาธุรกิจ ิTailor Made Technolog to sere speciພc needี

�

�

�

�
�
�

�

�
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แนวทางการจัทำมารการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพธุรกิจSME

สนับสนุนการสรຌาง Cluster ละพัฒนา฿นรูปบบของการสรຌางพลตฟอรຏม฿หຌกิดความ
ชืไอมยงครือขายพันธมิตรธุรกิจของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ระหวางผูຌประกอบการ SME ผูຌประกอบการ 
ทีไปຓนกลุมผูຌพัฒนาดຌานทคนลยีละนวัตกรรม ิTech Serice Proiderี ผูຌผลิตละจ้าหนาย 

ทคนลยีละนวัตกรรม สถาบันการศึกษา ละหนวยงานสนับสนุนจากภาครัฐ พืไอสงสริม
฿หຌกิดการพัฒนาทคนลยีส้าหรับ SME อยางบใดสรใจ
การสนับสนุนละสงสริมดຌานทคนลยีผานสมาคม หรือตัวทนกลุมผูຌประกอบการ SME 
ปຓนกลเก฿นการท้าหนຌาทีไ฿นการขับคลืไอนละถายทอดทคนลยีเปสูผูຌประกอบการ SME 
รายอืไนโ 
สนับสนุนละสงสริมการลงทุนรวมกับผูຌประกอบการ SME ทีไขຌารวมครงการ ฿นรูปบบ 

Matching Fund ละ Performance Sharing รวมทัๅงสนับสนุนละจัดหางินกูຌดอกบีๅยต้ไา
฿หຌผูຌประกอบการ Tech Serice Proider พืไอปຓนงินทุนตัๅงตຌนละลดปญหาสภาพคลอง฿น
ระยะรกของการด้านินธุรกิจ
จัดตัๅงปรกรม tTAP ิTechnolog Assistance Programี พืไอปຓนชองทางสนับสนุนดຌาน
งินทุน฿นการวิจัย พัฒนาละยกระดับทคนลยีส้าหรับ SME ทีไมีงืไอนเขยืดหยุนกวาดิม 

รวมถึงสรຌางกลเกชืไอมยงระหวางผูຌ฿หຌบริการทคนลยี ิTechnolog Serice Proidersี 
กับผูຌ฿ชຌทคนลยี ิTechnolog “sersี ฿นรูปบบของการจัดหาผูຌชีไยวชาญดຌานทคนิค ฿น
การ฿หຌค้าปรึกษาละกຌเขปญหา สนับสนุน฿หຌกิดครือขายของกลุมผูຌประกอบการ SME ฿น
ตละสาขาธุรกิจ฿นระดับประทศ พืไอวางรากฐานละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมของ
ประทศ
สรຌางกลเกสนับสนุนผูຌประกอบการ SME ดຌวยการ฿หຌค้าปรึกษานะน้าทีไมีประสิทธิภาพดย 

Epert Team Mentoring
สนับสนุนละสงสริมผูຌประกอบการทางดຌานทคนลยีละนวัตกรรมพืไอพิไมประสิทธิภาพ SME
มีมาตรการควบคุมคุณภาพละมาตรฐานผลิตภัณฑຏพืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค
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กรณีัวอยาง

SME
และสาขาธุรกิจ

28



29

4.1



30

ธุรกิจ
รานอาหาร
-เครื่องื่ม

ธุรกิจ
รานอาหาร
-เครื่องื่ม
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ขาหมูพ.4
(Khamoo Phor4)

      ขาหมู พ.ไฬรຌานขຌาวขาหมูระดับต้านาน ฿นยานดินดง 
ประชาสงคราะหຏ ทีไมีชืไอสียงดงดังมากวา ไเ ป ดຌวยความดดดน 
ทีไรสชาติ ท้า฿หຌรຌานตึกถวคูหาดียวหงนีๅ มีลูกคຌาวะวียนขຌามา 
อุดหนุนกันเมขาดสาย ตพราะ฿ชຌวิธีการท้างานบบดัๅงดิมทีไ฿ชຌ
รงงานคนปຓนหลัก ปญหาจึงยังวนวียนกับรืไองดิมโ คือพนักงาน 
ละการ฿หຌบริการ
     มืไอกิจการตกทอดมาสูทายาทรุนทีไ โ คุณพล กรพล กຌวกรรณิพากร 
ทีไตัดสิน฿จวางมือจากการปຓนครูสอนทนนิส มาชวยพอมดูล
รຌาน จึงรียนรูຌงานอยางจริงจังตัๅงตหนຌารຌาน

“เทคโนโลยีเปน ัวชวยที่ ีแ ใชเพียง
อยางเ ียวไมไ  องควบคูไปกับการให

บริการ วยอัธยาศัยไม รีแบบเ ิมๆ ไป วย”

01



ถึงหลังรຌาน ละพราะตຌองการกຌปญหาทัๅงพนักงาน
ขาด ลา มาสาย ฿หຌบริการลูกคຌาเมทัน ยอดขายย้ไาอยู 
กับทีไ ขณะทีไตຌองขยายพืๅนทีไรຌานพิไม จึงคิดวาถึงวลา
ทีไจะกຌาวเปขຌางหนຌา ดย฿ชຌความรูຌทีไรียนจบดຌาน
บริหารคอมพิวตอรຏ มาสวงหาทคนลย ีครืไองมือ
อุปกรณຏ ทีไทันสมัยมาชวยงาน ทัๅงการตຌมขาหมูทีไถอด
ความรูຌความช้านาญออกมาปຓนสูตร฿ชຌกับ ครืไองซูวี 
ละมืไอครืไองทีไซืๅอมาก้าลังการผลิตเมพอ กใถอด
บบครืไองเป฿หຌชางทีไรูຌจักชวยประดิษฐຏครืไองซูวีทีไ
สามารถตຌมขาหมู฿นปริมาณมากขึๅน นอกจากนีๅยัง
฿ชຌครืไองลຌางจานอัตนมัติทีไชวยลดการ฿ชຌรงงาน
      มืไอสรຌางมาตรฐานการผลิตเดຌลຌว ปງาหมาย
ตอเปคือ อยากท้ารຌานสเตลຏทีไเมตຌองมีคนบริการ 
หมือนทีไคยหในทีไญีไปุຆน จึงวาง Flo การท้างาน
ภาย฿นรຌานทัๅงวงจร พรຌอมทัๅงหาทคนลยีละระบบ
บริหารจัดการขຌามาชวย ซึไงเดຌพีไชายละพืไอนของ
พีไชายมาชวยขียนปรกรม POS ฿หຌหมาะกับความ 
ตຌองการ฿ชຌงานของรຌาน

สวนรืไองระบบบัญชีกใมีภรรยาของคุณพลองขຌามา
ชวยดูล อีกทัๅงมีการ฿ชຌระบบคิวละพจจอรຏ฿นการ
จຌงคิวลูกคຌา ขณะดียวกันเดຌสรຌางภาพลักษณຏรຌาน
฿หม฿หຌดูทันสมัย ดຌวยการออกบบละตกตงรຌาน
฿หมทัๅงหมด ออกบบ Logo ละสรຌางบรนดຏของ
ตัวองทีไชัดจน พรຌอมทัๅงสรຌางชองทางสืไอสารเปยัง
ลูกคຌาผาน Facebook 
      มຌการปรับปรุงรຌาน ละวิธีการทีไ฿ชຌ฿นระยะ
รกจะเมคอยเดຌรับการยอมรับจากกลุมลูกคຌาดัๅงดิม 
อาศัยการมีมนุษยຏสัมพันธຏทีไดีจึงท้า฿หຌลูกคຌาคอยโ 
กลับขຌามา หรือมຌต฿นชวงควิด แ้ ทีไเมสามารถ
ปຂด฿หຌบริการทานอาหารทีไรຌานเดຌ กใเดຌพยายามคิดคຌน 
พัฒนาขาหมูพรຌอมทานออกขาย พิไมรูปบบการขาย 
ผาน Delier ทีไมีการชืไอมยงตัๅงตวินมอตอรຏเซคຏ 
รับจຌาง Line Man/ Get Food/ Grab Food/ Food 
Panda ละขยายสูการท้า Cloud Kitchen

ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Facebook๊ ขาหมู พ.ไ Khamoo Phorไ 
ู ครืไอง ซูวี ิSous ”ideี ฿นการท้าขาหมู 
ู ครืไองลຌางจานอัตนมัติ 
ู ระบบบริหารจัดการทีไขียนขึๅนอง๊ ระบบ POS 
ู ระบบจองคิว ละ฿ชຌพจจอรຏ รียกคิวลูกคຌา 
ู ระบบพลตฟอรຏม Delier ชน
  Line Man Ofພcial
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“แมเทคโนโลยีจะสำคัญทีม Class
ที่พรอมจะปรับเปลี่ยน ก็สำคัญไมนอยกวา...”
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Class Café

      Class Café รຌานกาฟบรนดຏเทยทีไมีตຌนก้านิดทีไจังหวัด
นครราชสีมา มืไอป โ55ๆ ดย คุณกอลฟ มารุต ชุมขุนทด 
อดีตผูຌบริหารสายทคนลยีจากคาย Hutch/ Nokia ละคาย
กรมมีไ ปຓนผูຌบุกบิกการดาวนຏหลดพลง ฯลฯ ตัดสิน฿จทิๅง
ต้าหนงผูຌบริหารระดับสูงมาปຓนจຌาของธุรกิจ฿นชวงหตุการณຏ
น้ๅาทวม฿หญ กทม. มืไอป โ55ไ ริไมจับธุรกิจรงรียนสอนภาษา
อังกฤษชืไอ Class กอนจะกลับมาท้า รຌานกาฟ ทีไบຌานกิด
      ปຂดรຌานกาฟสาขารก฿นหຌองถวกลางมืองคราช ชูจุดขาย 
ปຓน กาฟพรีมีไยม พรຌอมโ กับการสรຌางบรนดຏผานการ
฿ชຌ Stor Telling ทีไบอกลาทุกโ รืไองราวละวิธีคิดผาน 
Facebook ทัๅงหมด 02



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Facebook๊ Classcoffee
ู Line Ofພcial Account๊ @classcoffee
ู Application๊ CLASS CAFE ปຓนชองทาง
  ฿หຌขຌอมูลขาวสาร ปรมชัไนละการสัไงซืๅอสินคຌา
ู ระบบบริหารจัดการ๊ POS ระบบบัญชี HR
  ชืไอมตอกับระบบ ERP 
ู ทคนลยี AI ละ Machine Learning
  ฿นการท้า Data Predictionุ Data Analtics 
ู Cashless QR Code รับช้าระงินจากลูกคຌา 
ู Delier Platform๊ Line Man/ Food Panda/
  Grab Food
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รียกวาปຓน Pure Digital Brand ทีไกิดขึๅนนอก
กรุงทพ ละปຓน Open Coffee Platform ทีไบอก
ลาทุกรืไองบบเมมีความลับ 
      ดຌวยความชีไยวชาญดຌานทคนลยีของอดีต
CEO สาย Tech ทีไมุงปຓน SME ดຌวยวิถีของ Startup 
จึงดึงทคนลยีมาปຓนฐานของธุรกิจ ละนຌนสรຌาง
มารຏกตชรຏ฿หຌมากทีไสุด สรຌางมาตรฐานสินคຌาดຌวย
การคัดลือกมลใดกาฟจากหลงทีไมีชืไอสียง ท้ารง
คัไวละคัไวมลใดกาฟทีไ฿หຌรสชาติฉพาะตัว฿นชืไอ 
Roal Blend พรຌอมโ กับขยายสาขา฿นทุกโ ๆ ดือน 
พืไอ฿หຌกิด Econom of Scale ตอบจทยຏทีไวา 
มืไอจะลาออกมาขายกาฟ อยาคิดคปຂดรຌาน
กาฟ ตตຌองคิดปຂดชนกาฟ Class Café จึงเดຌ
ขยายสาขาจากคราช เปสูหัวมืองส้าคัญของอีสาน 
ทัๅงขอนกน บุรีรัมยຏ อุดรธานี กอนทีไจะขຌามารุก
ธุรกิจ฿น กทม.
      ดินหนຌาพัฒนามดลธุรกิจ ละจับมือกับพารຏทนอรຏ 
฿นการขยายสาขาตามพืๅนทีไตละหง ซึไงกอนวิกฤติ 
Coidูแ้ มีจ้านวน ใเ สาขา ละพัฒนาสู

ธุรกิจ Data ทีไชืไอมขຌอมูลทุกสาขาขຌาดຌวยกัน ริไม฿ชຌ
พลตฟอรຏม ERP พัฒนาระบบคลาวดຏ ระบบหลัง
บຌานจึงตใมเปดຌวย AIุ Machine Learning ขຌามา
ชวยท้า Data Predictionุ Data Analtics พืไอ
คาดดาพฤติกรรมหรือหานวนຌมจากปจจัยตางโ 
฿นการท้าธุรกิจ ท้า฿หຌ Class Café สามารถตัดสิน฿จ
ทางธุรกิจเดຌมนย้า ทัๅงการพัฒนา฿หຌรຌานปຓน Coู 
Working Space พัฒนาชองทางขายออนเลนຏผาน
วใบเซตຏ ละ Application ทีไส้าคัญ฿นชวงวิกฤติ 
Coidูแ้ ยังสามารถฝຆามรสุมดຌวยรูปบบธุรกิจ฿หมโ 
เมวาจะปຓน พิไมเลนຏสินคຌาปຓนกาฟขวด฿หญ ท้า 
Class พุมพวง ท้า Class Agent ท้า Flash Sale 
ละออกปรมชัไนตางโ พืไอท้าทุกอยาง฿หຌมีงินสด
หมุนวียน ซึไงสามารถสรຌางยอดขายเดຌมากกวาชวง
กอนวิกฤติดຌวยซ้ๅา ทุกวันนีๅ Class Café เมเดຌปຓนค 
รຌานกาฟ ตปຓนธุรกิจทีไติดอยูกับทคนลย ีละมຌ 
ทคนลยีจะส้าคัญ ทีม Class ทีไพรຌอมจะปรับปลีไยน 
กใส้าคัญเมนຌอยกวา พืไอพรຌอมสรຌางประสบการณຏดีโ 
฿หຌกับลูกคຌาตอเป



“ นทุนการลงทุนเรื่องเทคโนโลยี คิ เปน
มูลคานอยกวาคาจางพนักงานหนึ่งคนและ

ยังชวยปองกันการทุจริ ไ อีก วย”
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      Penguin Eat Shabu หรือพนกวินกินชาบู รຌานอาหารบุฟฟตຏ 
ชาบูสเตลຏญีไปุຆนของ คุณตຌนูตอ ธนพันธู ธนพงศ วงศชินศรี 
โ พีไนຌองทีไตຌองการสรຌางธุรกิจดຌวยงินทุนทีไมีกຌอนสุดทຌาย แ.ใ ลຌานบาท 
พืไอชวยกูຌวิกฤติของครอบครัวทีไประสบปญหาทางธุรกิจมืไอ 5 ป
กอน ดຌวยการขຌาสูธุรกิจรຌานอาหารทัๅงโ ทีไเมคยมีความรูຌรืไองท้า
อาหาร ตมองวางายเดຌกระส ละนาจะคืนทุนเดຌรใว

รานเพนกวินกินชาบู
(Penguin Eat Shabu)

03



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Facebook๊ penguineatshabu/
  พนกวินกินชาบู/ Torpenguinูผูຌชายขายบริการ
ู Line Ofພcial Account๊ @PenguinEatShabu
ู Instagram/ Titter๊ PenguinEatShabu
ู Social Media Marketing๊ Google Ads
ู ระบบบริหารจัดการ๊ POS Food Stor ละ
  ระบบ Cloud Base บริหารจัดการรຌานครบวงจร 
ู Delier Platform๊ Line Man ละ
  พลตฟอรຏมอืไนโ 
ู ครืไองมือท้างาน฿นครัว๊ ครืไองสเลดຏนืๅอสัตวຏ
  ครืไองลຌางจาน ครืไองควบคุมอุณหภูมิหຌองยใน
  ละทดลองพัฒนาหุนยนตຏสงอาหาร
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     มืไอริไมตຌนธุรกิจดຌวยงินทุนทีไจ้ากัด ทามกลาง
การขงขันทีไรุนรง ทุกอยางจึงถูกคิดวิคราะหຏอยาง
ละอียดตัๅงตการตัๅงชืไอรຌาน ออกบบลกຌ ออกบบ 
ตกตงรຌาน คิดคຌนสูตร/ รสชาติ/ หนຌาตาอาหาร ออก 
บบมนู จัดหาวัตถุดิบ ศึกษาพฤติกรรมผูຌบริภค เป
จนถึงออกส้ารวจรຌานทีไจะปຓนคูขงบบละอียด ฯลฯ 
ดຌวยวลาภาย฿น ๆ เ วัน ฿นทีไสุดรຌานสาขารก จึงกิด
ขึๅนบริวณดຌานหลัง Big C สะพานควาย 
    ทุกอยางถูกคิดละท้าเปบนหลักทีไจะท้า฿หຌ Brand 
Penguin Eat Shabu ปຓนทีไรูຌจักละจดจ้า฿น฿จ
ผูຌบริภค อาศัย฿ชຌ Facebook ละ Social Media 
ตางโ ปຓนชองทางหลัก฿นการขับคลืไอนกลยุทธຏการ
ตลาด ทัๅงชใค ชะ ชรຏ ท้า฿หຌบลใอกกอรຏชืไอดังรวม
เปถึงกลุมลูกคຌา ตางมารีวิวรຌานเปลง฿น Facebook 
ละ Pantip จนท้า฿หຌรຌานปຓนทีไรูຌจักพิไมขึๅนอยาง
รวดรใว ละพจ Penguin Eat Shabu มียอดผูຌ
ติดตามถึง แเเุเเเ คน ฿นวลาพียงดือนกวาโ 
ปจจุบันขยับ ขึๅนปຓนกือบ 5เเุเเเ คน ขณะดียว 
กันเดຌ฿หຌความส้าคัญทัๅง฿นดຌานมาตรฐานสินคຌาการ฿หຌ

บริการพรຌอมโ กับขยับขยายการปຂดสาขาทัๅง฿น
กรุงทพละทีไชียง฿หม มีจ้านวนสาขากอนวิกฤติ 
Coidูแ้ รวม ้ สาขา
     ละพราะตຌองการท้ากิจการอยางปຓนระบบ 
บบทีไมีวลาเปท้าสิไงอืไนโ ทีไตຌองการเดຌ จึง฿หຌความ
ส้าคัญกับการสรรหาทคนลยีขຌามา฿ชຌตัๅงตระบบ
หนຌาบຌาน หลังบຌาน หຌองครัว เปจนถึงการ฿หຌบริการ
ลูกคຌา ดยมองตຌนบบจากชนรຌานอาหารจากตาง
ประทศ เมวาจะปຓนการ฿ชຌ Cloud Base POS ชืไอมยง 
ระบบตางโ ของรຌานอาหารอยางครบวงจร น้าขຌอมูล 
มาวิคราะหຏพืไอพัฒนาการ฿หຌบริการอยูสมอ มຌ฿น
วิกฤติ Coidูแ้ ทีไเดຌรับผลกระทบอยางหนัก ตกใ
สามารถกลับมาฟຕน ละด้านินกิจการตอเดຌ พรຌอมกับ 
การสรຌางครือขายผูຌประกอบการรຌานอาหาร ละมดล 
ธุรกิจ฿หมโ พืไอตอบจทยຏความตຌองการ ดຌวยความ
ชืไอวาทคนลยคืีอสิไงทีไ SME ตຌองรียนรูຌ ลือก฿นสิไง
ทีไจ้าปຓนละส้าคัญตอธุรกิจกอน รียนรูຌละประยกุตຏ 
฿ชຌพืไอทีไจะเดຌกຌาวหลุดออกจากกับดักความลຌมหลว
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รานอาหารปุม3

“เทคโนโลยีชวยออกแบบการจั การ
ภายในรานให ีขึ้นปองกันปญหาเรื่องเงิน

และบริการลูกคาไ รว เร็ว”

      รຌานอาหารปุງม ใฮ ปຓนรຌานขຌาวตຌมชืไอดังของยาน฿นวียง 
ทศบาลมืองนาน จ.นาน ปຓนรຌานกากทีไกิดมาตัๅงตป โ5โๆ 
ดยอามาซัๅว฿ชຌ ซตัๅง ขายขຌาวตຌมละอาหารเทยูจีน มืไอกิจการ
ตกทอดมาถึงทายาทอยาง ชฟหมููคุณอุทัย ตันตระกูล หรือ 
มิสตอรຏมัสมัไน สมญานามทีไเดຌมาจากรางวัล฿นการประกวด
ชฟ จึงปຓนจุดปลีไยนส้าคัญของรຌาน04



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Facebook๊ รຌานอาหารปุງม ใ 
ู ระบบบริหารจัดการ๊ POS ชวยบริหารจัดการรຌาน
ู Platform Reie รຌานอาหาร๊
  Wongnai/ Trip Adisor
ู ระบบช้าระงิน ผาน QR Code อนงินบบ
  Realูtime
ู ครืไองอาน/ระบบ QR code 
ู Platform ซืๅอขายสินคຌาออนเลนຏ๊ Laada/
  โไ Shopping/ Shopee
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     รຌานนีๅกิดขึๅนมาพืไอทดทนธุรกิจดัๅงดิมของ
ครอบครัวคือธุรกิจรงหนังทีไถูก Disrupt ดຌวยธุรกิจ
รຌานชา ”DO ปຂดปຓนรຌานขายอาหารกลางวัน ดย
ชฟหมูซึไงปຓนลูกคนสุดทຌอง ริไมขຌามาชวยมท้า 
รຌานอาหารตຌรุงมืไออายุ แ่ ป สัไงสมความรูຌการท้า
อาหาร จนตงงานกับภรรยาซึไงปຓนคนกรุงทพฯ
มาจากตระกูลท้าอาหารหมือนกัน ละขຌามาชวย
กิจการ ดยมีการคิดมนูอาหาร฿หมโ พืไอ฿หຌบริการ
ลูกคຌาสมอ
     ทีไส้าคัญมืไอมนู มัสมัไนเกต้าหรับเทย อาหาร 
เทยบราณสูตรคุณหญิงมຌนศรี ศรีธรรมราช อาจารยຏ 
สอนรงรียนการรือนพระนคร ซึไงปຓนคุณทวดของ
ภรรยา ถูกปากถูก฿จคุณหรีด รพีพรรณ หลืองอรามรัตนຏ 
จึงเดຌชวนชฟหมูขຌาประกวดครงการชฟเทยสูครัว
ลกของกรมสงสริมการสงออก มืไอป โ55ใ ละ
เดຌรับรางวัลชนะลิศ กใยิไงท้า฿หຌรຌานอาหารปุງม ใ เดຌ
รับความสน฿จจากลูกคຌามากยิไงขึๅน ละมนูนีๅเดຌถูก
บรรจุปຓนมนูนะน้าประจ้ารຌาน ฿นชืไอ มัสมัไนเก 
ฟรุຍตตีๅ ทีไสิรຏฟมาพรຌอมกับปງงรตี สับปะรดละ 

อปปຂຕล ละท้า฿หຌรຌานขຌาวตຌมขนาด ้ ตຍะ จึงขยับ
ขยายปຓนรຌาน฿หญต มีทัๅงหຌองธรรมดาละหຌองอรຏ 
฿หຌบริการลูกคຌากวา โ็ ตຍะ
     มืไอรຌานขยาย฿หญขึๅนขณะทีไชฟหมูมีภารกิจทาง
สังคมของจังหวัดมากขึๅน ฿นยุคนัๅนจึงตຌองหาทคนลยี 
ขຌามาชวยบริหารจัดการดยฉพาะระบบ POS ละ
ชืไอมยง Social Media ฿นการประชาสัมพันธຏรຌาน 
ขณะทีไ มนูมัสมัไนกใปຓนทีไตຌองการของลูกคຌาซืๅอกลับ
บຌาน จึงมีการพัฒนาปຓนอาหารกระปຉองส้ารใจรูป
พืไอขายปຓนของฝาก ละจ้าหนายผาน EูMarket 
place รวมทัๅง Rimping Supermarket จ.ชียง฿หม 
ละ Lemon Farm นอกจากนีๅยังรวมกับหุຌนสวน
ท้ารຌาน ทศกัณฐຏ Thai Curr House ฿นยานถนน
ขຌาวสาร กทม. ดยชฟหมูปຓนผูຌพัฒนาน้ๅากงหัวชืๅอ
ทัๅง มัสมัไน กงขียวหวาน กงพะนง ฯลฯ ฿นลักษณะ 
Cloud Kitchen พรຌอมทัๅงตรียมพัฒนาอาหารถุง 
ส้ารใจรูป ปຓนสินคຌาระดับ Premium พืไอการสงออก
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- Kitchen ตobot
- Meal Progress Bar
- Kitchen Display

- Drone
- Service ตobot
- Delivery Service

ตestaurants

Customers

Products
Printer

POS

Inside ตestaurant

Outside ตestaurant

ดueuing System

Cooking

Delivery

- Kitchen ตobot
- Meal Progress Bar
- Kitchen Display

- Drone
- Service ตobot
- Delivery Service

Products
Printer
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Inside ตestaurant

Outside ตestaurant

ดueuing System

Cooking

Delivery
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- e-Payment
- ดต code scan
- Online Banking

- Online Booking
- Online Ordering

ตestaurants

Customers

Order

AI Self-Checkout

Self-Order kiosks

Customer-Facing
Tabletop

Calling & Paging

Inside ตestaurant

Outside ตestaurant

ดueuing System

Payment

Online /
Application
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      รຌานอาหาร ปຓนหนึไง฿นธุรกิจยอดนิยมของผูຌทีไตຌองการจะริไมตຌนท้าธุรกิจ จากตัวลขของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา พบวา ธุรกิจอาหาร มีการจดทะบียนจัดตัๅง฿หมอยู฿นระดับสูงติดตอกันอยาง
ตอนืไอง หตุผลส้าคัญพราะอาหาร ปຓนปจจัย ไ ทีไคนขาดเมเดຌ ยิไงทุกวันนีๅ รຌานอาหารสมือนปຓน
สถานทีไฟชัไน฿หຌคนยุคดิจิทัล เปอัพสตตัสพืไอสะทຌอนเลฟຊสเตลຏกัน ธุรกิจนีๅจึงกลายปຓนทีไนิยมมาก
ยิไงขึๅนดยฉพาะกลุมคนรุน฿หมทีไตຌองการปຓนนายของตัวอง รียกวา กาเป ฿หมมา กันเมขาดสาย 
      ส้าหรับผูຌประกอบการทีไตຌองการจะริไมตຌนท้าธุรกิจนีๅ ฿ชวามีสูตรอาหารอรอย มีท้าลดีโ ลຌวจะ
คาดหวังความส้ารใจเดຌ ตสิไงทีไตຌองมีละนับปຓนจุดริไมตຌนส้าคัญ คือ จะตຌองศึกษาละรูຌขัๅนตอนของ
การประกอบธุรกิจรຌานอาหารอยางถูกตຌอง นอกหนือจากการศึกษาพฤติกรรมผูຌบริภคของกลุมปງา
หมายตัวอง฿หຌถองทຌ มาดูกันวา ถຌามือ฿หมอยากริไมตຌนธุรกิจรຌานอาหาร ควรรูຌละตຌองท้าอะเรบຌาง?

เลือกรูปแบบรานอาหารใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย

สรางเอกลักษณใหรานอาหาร

      ฿นการริไมตຌน จะตຌองวางผนลือกรูปบบของรຌานละอาหารทีไตຌองการจะขาย฿หຌชัดจน ดย
ศึกษาความตຌองการของผูຌบริภคทีไปຓนกลุมปງาหมายหลัก ศึกษาคูขง฿นบริวณดียวกัน ขณะดียว 
กันกใตຌองสอดคลຌองกับท้าลทีไตัๅงของธุรกิจ ปจจุบันรຌานอาหารมีหลากหลายรูปบบ จากขຌอมูลของ
กระทรวงพาณิชยຏ บงประภทรຌานอาหารปຓน ไ บบ ดย฿ชຌหลักกณฑຏจ้านกตามการออกบบ
ตกตงปຓนหลัก เดຌก รຌานอาหารระดับหรู ิFine Diningี รຌานอาหารระดับกลาง ิCasual Diningี 
รຌานอาหารทัไวเป ิFast Diningี ละรຌานริมบาทวิถี ซึไงมีทัๅง฿นรูปบบ Kiosksุ Street Foodุ Food 
Truck ปຓนตຌน 

      มืไอพิจารณารูปบบของรຌานอาหารเดຌลຌว สิไงทีไตຌองท้าตอมาคือ การสรຌางอกลักษณຏทีไดนชัด 
นืไองจากรຌานอาหาร ปຓนธุรกิจทีไมีการขงขันสูงละมีตัวลือกมากมาย ดังนัๅนสิไงทีไจะดึงดูดความสน฿จ
จากลูกคຌาเดຌ คือการมีอกลักษณຏทีไตกตางละเมซ้ๅา฿คร ซึไงสามารถท้าเดຌหลากหลายวิธี เมวาจะปຓน 
การสรຌางอกลักษณຏดຌวยมนูอาหาร การ฿หຌบริการ หรือบรรยากาศภาย฿นรຌาน ปຓนตຌน
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ขออนุญาประกอบธุรกิจ
รานอาหารอยางถูกอง

      นืไองจากธุรกิจรຌานอาหารมีผลตอผูຌบริภค สภาพวดลຌอม รวมถึงผูຌอยูอาศัยขຌางคียงดยตรง 
ดังนัๅน฿นการด้านินธุรกิจจึงตຌองมีการขออนุญาตจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ตัวอยางชน ฿นพืๅนทีไของ
กรุงทพมหานคร เดຌมีขຌอบัญญัติรืไองสถานทีไจ้าหนายละสถานทีไสะสมอาหาร พ.ศ. โ5ไ5 ซึไงก้าหนด
฿หຌรຌานอาหารทีไมีพืๅนทีไเมกิน โเเ ตารางมตร ตຌองยืไนค้าขอพืไอขอรับ หนังสือรับรองการจຌงจัดตัๅง 
สถานทีไจ้าหนายอาหาร มีคาธรรมนียม แุเเเ บาท ละรຌานอาหารทีไมีพืๅนทีไตัๅงต โเเ ตารางมตร
ขึๅนเป ตຌองยืไนค้าขอพืไอขอรับ ฿บอนุญาตจัดตัๅงสถานทีไจ้าหนายอาหาร มีคาธรรมนียม ใุเเเ บาท 
ส้าหรับการการยืไนค้าขอ฿บอนุญาต การตออายุ฿บอนุญาต ละการขอหนังสือรับรองการจຌง ของผูຌ
ประกอบการ฿นพืๅนทีไตางโ  ฿หຌยืไนเดຌทีไสวนราชการตางโ ดังนีๅ
 ู ส้านักงานขตของกรุงทพมหานคร 
 ู ส้านักงานองคຏการบริหารสวนต้าบล
 ู ส้านักงานทศบาลส้าหรับรຌานอาหารทีไตัๅงอยู฿นขตทศบาล 
 ู ส้านักงานมืองพัทยา 
      ฿นสวนรຌานอาหารทีไปຂด฿นพืๅนทีไสาธารณะ จ้าปຓนตຌองมีการขอ฿บอนุญาตจ้าหนายสินคຌา฿นทีไหรือ
ทางสาธารณะดຌวยชนกัน นอกจากนีๅ หากมีการจ้าหนายครืไองดืไมอลกอฮอลຏ จะตຌองยืไนค้าขอ฿บ
อนุญาตขายสุราตอกรมสรรพสามิต ดยสามารถด้านินการเดຌทีไ
 ู กรุงทพมหานคร๊ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
 ู ตางจังหวัด๊ ส้านักงานสรรพสามิตอ้าภอ/กิไงอ้าภอ
หรือ฿นกรณีทีไรຌานอาหารมีการปຂดพลง ฉายภาพวีดีทัศนຏ หรือฉายภาพถายทอดสดรายการทีไมีลิขสิทธ่ิ 
รวมถึงการปຂดจากผนบันทึกสียงทຌทีไมีลิขสิทธ่ิถูกตຌอง หรือปຂดผานอินทอรຏนใต ผูຌประกอบการกใ 
จะตຌองขออนุญาตจากจຌาของลิขสิทธ่ิอยางถูกตຌองชนดียวกัน
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จัเรียมเรื่องอาหารสถานที่และบุคลากรใหพรอม

จัการเรื่องภาษีอยางถูกอง

      กรณีทีไมีการกอสรຌาง / ดัดปลงอาคาร พืไอท้ารຌานอาหาร จะตຌองมี฿บอนุญาตกอสรຌาง / ดัดปลง 
อาคาร นอกจากนีๅจะตຌอง฿หຌความส้าคัญกับรืไองสุขลักษณะของสถานทีไจ้าหนายอาหาร ชน ความสะอาด 
ของสถานทีไ อุปกรณຏลຌางมือ การจัดการดຌานหຌองสุขา ซึไงจ้านวนหຌองสุขาจะขึๅนกับจ้านวน ทีไนัไง฿นรຌาน
อาหาร รวมเปถึงการจัดการน้ๅาสีย ชน การติดตัๅงบอดักเขมัน น้ๅาทิๅง การจัดการขยะมูลฝอย ละยัง
ตຌองมีการจัดพืๅนทีไปลอดบุหรีไดຌวย นืไองจากรຌานอาหารถูกก้าหนด฿หຌปຓนพืๅนทีไทีไตຌองมีขตปลอดบุหรีไ
      ส้าหรับอาหารทีไจ้าหนาย ตຌองถูกสุขลักษณะ เมวาจะปຓนอาหารสด/ หຌง/ ปรุงส้ารใจ ตຌองสะอาด
ปลอดภัย น้ๅาดืไม / น้ๅาขใง ตຌองเดຌมาตรฐานตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. โ5โโ รวมถึงกรรมวิธีการปรุงอาหาร 
ตຌองถูกตຌองปลอดภัย ชน หຌาม฿ชຌกຍาซกระปຉองปรุงอาหารบนตຍะ มีการจัดการดຌานสุขลักษณะของ
อุปกรณຏละภาชนะ ชน กใบอุปกรณຏสูงจากพืๅน ๆเ ซม. ปງองกันการปนปຕอนจากสัตวຏหรือมลงน้า
รค การฆาชืๅอภาชนะหลังท้าความสะอาด 
      สุดทຌายดຌานบุคลากร ทัๅงผูຌประกอบ ผูຌสัมผัสอาหาร ตຌองปฏิบัติตามขຌอบัญญัติทຌองถิไน คือตຌองมี
สุขภาพรางกายขใงรง เมปຓนรคติดตอหรือพาหะน้ารค ตามทีไก้าหนด฿นขຌอบัญญัติทຌองถิไน มีการ
รักษาความสะอาดของรางกาย สวม฿สสืๅอผຌาละอุปกรณຏปງองกันทีไสะอาดละสามารถปງองกันการ
ปนปຕอนสูอาหารเดຌ 

      หากผูຌประกอบการจดทะบียนปຓนบุคคลธรรมดา งินเดຌจากการประกอบการธุรกิจรຌานอาหาร 
ถือปຓนงินเดຌพึงประมินประภททีไ ่ ซึไงตຌองมีการยืไนภาษีปละ โ ครัๅงคือ ภ.ง.ด.้ไ ละ ภ.ง.ด.ไเ 
ละลดหยอนดยการหักคา฿ชຌจายบบหมาทีไ ๆเั กรณีทีไงินเดຌสุทธิเมกิน แ5เุเเเ บาทตอป เม
ตຌองสียภาษี ตถຌากินจะ฿ชຌอัตราภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดา
      กรณีจดทะบียนนิติบุคคล จะตຌองยืไนภาษีปละ โ ครัๅงคือ ภ.ง.ด.5แ ละ ภ.ง.ด.5เ ดยค้านวณ
ภาษีจากก้าเรสุทธิ หากขาดทุนหรือก้าเรเมกิน ใเเุเเเ บาท จะเมตຌองสียภาษี ตหากก้าเรกิน 
ใเเุเเเ บาท ตเมกิน ใ ลຌานบาท สียภาษี฿นอัตรา แ5ั ละถຌาก้าเรกิน ใ ลຌานบาทขึๅนเป อัตรา
ภาษีอยูทีไ โเั พรຌอมกันนีๅ หากผูຌประกอบการรຌานอาหารมีรายเดຌกินกวา แ.่ ลຌานบาทตอป จะตຌอง
จดทะบียนภาษีมูลคาพิไม ิ”ATี ดยกฎหมายบังคับ฿หຌตຌองด้านินการภาย฿น ใเ วัน นับตมีราย
เดຌกินกวาทีไก้าหนด ทัๅงนีๅ จะตຌองมีการจัดท้ารายงานภาษีซืๅอละภาษีขายทุกดือน พรຌอมทัๅงยืไนบบ 
ภ.พ.ใเ ภาย฿น วันทีไ แ5 ของดือนถัดเป
      นอกจากนีๅ รຌานอาหารทีไตຌองการมีปງายหนຌารຌาน จะตຌองขออนุญาตติดตัๅงปງายทีไองคຏกรปกครอง
สวนทຌองถิไนทีไปຓนทีไตัๅงของรຌาน ซึไงจะมีการรียกกใบภาษีปງายตามอัตราทีไก้าหนด ดยภาษีปງายจะรียก
กใบจากการสดงปງายชืไอ ยีไหຌอ หรือลกຌบนวัตถุ฿ดโ ดຌวยตัวอักษร ภาพ เมวาจะปຓนบนปງายทัไวเป 
ปງายบิลบอรຏดตามตึก ตามทางดวน ปງายผຌา฿บ หรือปງายเฟ ทีไ฿ชຌพืไอหารายเดຌหรือการฆษณา รวมถึง
ปງายหนຌารຌานตามรຌานอาหารทัไวเป ลຌวนตຌองสียภาษีปງายทัๅงสิๅน สวนอัตราภาษีจะขึๅนอยูกับรูปบบการ
฿ชຌภาษา ชน ภาษาเทย ภาษาตางประทศ หรือ฿ชຌรวมกันทัๅงภาษาเทยละภาษาตางประทศละ
ขนาดของปງาย ตามทีไก้าหนด
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ธุรกิจ
โรงแรม-ที่พัก

ธุรกิจ
โรงแรม-ที่พัก
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01
บอเกลือวิวรีสอรท

      บอกลือวิว รีสอรท ปຓนรีสอรຏททีไตัๅงอยูทามกลาง
หุบขาริมล้าน้ๅามาง ฿กลຌอุทยานหงชาติดอยภูคา จ.นาน ของ 
คุณทวน อุปจักร อดีตชฟ฿นรงรม 5 ดาว ทีไตระวนสัไงสม
ประสบการณຏทัๅงจากมืองเทยละตางประทศ ชน มาลซีย 
สิงคปรຏ อินดนีซีย ลาว กัมพูชา ออสตรลีย กอนจะตัดสิน฿จ
กลับมืองเทยละปกหลัก฿นพืๅนทีไ บอกลือ บຌานกิด ฿นป 
โ5ไ้ พัฒนารีสอรຏท฿นยุคตัๅงตบอกลือยังปຓนดินดนหางเกล
ความจริญ เมมีเฟฟງา น้ๅาประปา ละมืองนานยังเม฿ชจุดหมาย
ของนักทองทีไยว

“ เทคโนโลยีเมื่อใชเปนจะชวยให
การจั การ างๆ โ ยเฉพาะเรื่องการเงิน

มีความถูก อง แมนยำ ไมรั่วไหล ”



      ดຌวยความมุงหวังจะปຓนกลเกหนึไงทีไชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน฿นพืๅนทีไ ละผยพรวิถีวัฒนธรรม 
ทຌองถิไนของชนผาลๆัวะ ซึไงปຓนกลุมชาติพันธุຏ จ.นาน 
ดยการสอดทรกรูปบบวิถีชีวิตของคนทຌองถิไนต 
ติมตงความคิดสรຌางสรรคຏดຌวยสถาปตยกรรม ขຌาว
ของครืไอง฿ชຌ รวมเปถึง รຌานปองซา ซึไงปลวา 
กินขຌาว นຌน฿ชຌวัตถุดิบจากธรรมชาติ฿นทຌองถิไน 
เมวาจะปຓนฟกทองอบนย บานานา บานอฟฟດ ดย
ฉพาะเกทอดมะขวน ทีไมีจุดก้านิดจากทีไนีไละ
พรหลายกลายปຓนอาหารประจ้าถิไนทีไหຌามพลาด 
ซึไงทัๅงหมดนีๅพืไอสะทຌอนอัตลักษณຏความปຓนบอกลือ 
จนเดຌรับรางวัลมาตรฐาน Green Hotel จากกรมสง
สริมคุณภาพสิไงวดลຌอม ละท้า฿หຌทีไนีไกลายปຓน
จุดหมายของนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละตางชาติ
      ความจริญทีไกิดขึๅนกับพืๅนทีไบอกลือ ปฏิสธเม
เดຌวาบอกลือวิวรีสอรຏทมีสวนส้าคัญ เมวาจะปຓนการ

ปຂดรับคน฿นพืๅนทีไขຌามาสดงความสามารถดຌานงาน
ฝมือ รวมถึงงานบริการ สงสริมชาวบຌานปลูกพืชผัก 
ปลอดสารพิษ ละมຌจะท้าธุรกิจรีสอรຏทขนาดลใก
พียง โแ หຌอง ทีไชืไอมยงกับธรรมชาติ ตพราะปຓน
งานบริการ จึงตຌองสรຌางความสะดวกสบาย มีการ฿ชຌ
ทคนลยีขຌามาชวยบริหารจัดการธุรกิจ เมวาจะ
ปຓนระบบ POS ระบบบัญชี Comanche ระบบ
รຌานอาหาร Eas Restaurant รวมถึง Platform 
ออนเลนຏชืไอดัง฿นการขຌาถึงลูกคຌา 
       ฿ชຌ Website/ Facebook/ Instagram ปຓนสืไอ
สงผานภาพถาย บอกลารืไองราวพืไออัพดทสิไงทีไท้า 
หรือพิถีพิถันกับการตกตงสถานทีไ จานอาหาร ตຍะ
อาหาร พราะคนชอบถายรูปลຌวชรຏ ซึไงทคนลยนีีๅ 
ปຓนการฆษณาทีไลงทุนนຌอยเมตຌองจຌาง฿ครท้าละ
ชวยสรຌางความรูຌสึกวามาทีไนีไลຌวมีความทรงจ้าดีโ 
กลับเป
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ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊ .bokluaie.com 
ู Facebookุ Instagram๊
  Bokluaieresort
ู ระบบ POS ฿นการบริหารจัดการ
  ทัๅงหຌองพัก หຌองครัว ละชืไอมตอกับ
  ระบบบัญชี
ู Platform Trael Agent๊ Epedia/
  Agoda/ Hotels.com/ Traeloka 
ู ครืไองอ้านวยความสะดวก๊ ผຌาหมเฟฟງา ฯลฯ
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      Once Again Hostel ปຓนฮสทลขนาดกลาง ตัๅงอยู฿นซอย
ส้าราญราษฎรຏ หรือยานประตูผี กทม. ทีไมีสตรีทฟูງดชืไอดังละ
฿กลຌกับสถานทีไทองทีไยวส้าคัญของกาะรัตนกสินทรຏ ดຌวยบริบท
ของชุมชนทีไสอดคลຌองกับนวทางท้าธุรกิจของหุຌนสวนวิศวกรกับ
สถาปนิกอยาง คุณศานนท หวังสรຌางบุญ ละ ภัทรกร ธนสารอักษร 
ทีไ฿ชຌนวคิด Inclusie Business Tourism มาปຓนนวทาง 
หลัก฿นการพัฒนา Once Again Hostel02

Once Again Hostel

“ Locall.Bkk เปนเครื่องมือสรางความ
สัมพันธในชุมชนและสรางทรัพยากร

บางอยางสำหรับการพัฒนาชุมชนไ  ”
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       ความพยายามทีไจะมีสวนรวมชุบชีวิตยานคຌา
กากละอนุรักษຏอาชีพดัๅงดิมของชุมชน ดยดัดปลง 
รงพิมพຏการຌางขนาด ไ หຌองถว ฿นยานประตูผี 
พัฒนาปຓนทีไพักขนาด แเเ ตียง ฿หຌปຓนศูนยຏกลาง
ทีไชืไอมวิถีชีวิตกับ ไ ชุมชนกาก เดຌก ชุมชนวังกรม 
พระสมมตอมรพันธຏ ชุมชนนางลิๅง ชุมชนบຌานบาตร 
ละชุมชนปງอมมหากาฬ ฿หຌปຓนจุดหมายการรียนรูຌ 
ชิงวัฒนธรรมละวิถีชีวิตดัๅงดิมส้าหรับนักดินทาง 
สงสริม฿หຌกิดการสรຌางงาน สรຌางรายเดຌละสนับสนุน 
ธุรกิจลใกโ ฿นชุมชน นวคิดนีๅเดຌรับการตอบรับปຓน 
อยางดีจากนักทองทีไยวทัไวลกตลอด 5 ปทีไผานมา 
ดยมีรางวัลการันตีลาสุด The Best Hostel in 
Bangkok โเโเ จาก Hostelgeeks.com
       ตมืไอ Coidูแ้ ขຌามาปຓนตัวปรส้าคัญทีไ
ท้า฿หຌตຌองปรับ Business Model ดยลือกทีไจะ
รักษา Core ”alue ของธุรกิจเวຌ ละพราะธุรกิจ

ทีไพักยังดินหนຌาตอเมเดຌ ขณะทีไธุรกิจอาหารซึไง฿น
ยานชุมชนดยรอบมีชืไอสียง ตหลายรຌานทีไปຓนคุณ
ลุง คุณปງา ก้าลังจะตຌองปຂดตัวพราะเมมีลูกคຌา จึงเดຌ
พัฒนาพลตฟอรຏมฟูງดดลิวอรี ฿นชืไอ Locall.bkk 
฿หຌปຓน Delier Hub ดຌวยการรวบรวมมนูอาหารทัๅง 
คาวหวานทีไขึๅนชืไอ฿นยานประตูผีูสาชิงชຌา มารวมเวຌ 
฿หຌลูกคຌาลือกซืๅอ ซึไงปຓนนวทางทีไเดຌรับการตอบรับ
ดีขึๅนอยางตอนืไองจากลูกคຌา
       หากการทองทีไยวกลับมาฟຕนตัว การดินหนຌา
ธุรกิจทีไพักจะยังปຓนเปตามนวทางทีไก้าหนด ตจะ
฿หຌความส้าคัญกับ Domestic พิไมขึๅน ละตຌองปรับ
ตัว฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌา หาตลาด
ทีไหลากหลาย ละหันมา฿หຌความส้าคัญกับธุรกิจ
อาหารผาน Platform Local มากขึๅน ซึไงทุกวันนีๅ
เดຌขยายเป฿นยานชุมชนตางโ ทีไส้าคัญเมวาจะปຓน 
ชียง฿หม สระบุรี ฯลฯ

ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊ .onceagainhostel.com
ู Facebook๊ Onceagainhostel/
  Locallbkk
ู Social Media๊ Instagram/ Titter/
  Line ละ Email
ู ระบบบริหารจัดการรงรม๊ Propert
  Management Sstem ิPMSี
ู ปรกรมบัญชี๊ FloAccount
ู Platform Trael Agent๊ Agoda/
  Hotels.com/ Triago/ Traeloka
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      รงรมคอนวีนียนทຏ กรนดຏสุวรรณภูมิ ทีไพักระดับ ไ ดาว
ตัๅงอยูทีไถนนศรีวารีนຌอย ิลาดกระบัง 5ไี สมุทรปราการ ของ 
คุณปริญญา รงพินิจ วิศวกรสิไงวดลຌอม ทีไปรึกษาละผูຌ
ชีไยวชาญดຌานการวินิจฉัยสถานประกอบการกีไยวกับการพิไม
ประสิทธิภาพ฿นกระบวนการผลิต ละบริหารจัดการดຌานการงิน 
มืไอมาสานตอกิจการครอบครัวดຌวยการบริหารรงรมขนาด แ5่ 
หຌอง ฿นยานสุวรรณภูมิ ซึไงปຂด฿หຌบริการมืไอป โ55ใ จึงเดຌพัฒนา
ละปรับตัว฿หຌทันกับสถานการณຏทีไปลีไยนปลงมาอยางตอนืไอง

โรงแรมคอนวีเนียนทแกรน
สุวรรณภูมิ

“ผูบริหารธุรกิจไมไ อยู ูแลการทำงาน
ทุกวัน ระบบ างๆ จะเปน ัวชวย รวจสอบ

การทำงานทำใหทำงานไ งายขึ้น”

03
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      จากมืไอริไมดินหนຌาธุรกิจ เดຌจาะกลุมปງาหมาย
ลูกคຌาชาวตางชาติ ดຌวยจุดดนทีไอยู฿กลຌสนามบิน
สุวรรณภูมิ พืไอปຓนจุดพักส้าหรับนักทองทีไยวทีไ
ปลีไยนทีไยวบิน ละยังปຓนจุดชืไอมตอเปยังจังหวัด
อยุธยา รวมถึงพืๅนทีไภาคตะวันออก ดังนัๅนลูกคຌา ้้ั 
จึงปຓนชาวตางชาติ ซึไงมีการขຌาพักกือบตใมอยาง
ตอนืไอง ต฿นทุกธุรกิจยอมมีวิกฤติ ทีไนีไกใชนกัน เดຌรับ 
ผลกระทบทัๅง฿นชิงบวกละลบมาอยางตอนืไอง เม
วาจะปຓนการยຌายสายการบิน Lo Cost เปอยู
สนามบินดอนมือง การชุมนุมประทຌวง ฯลฯ ซึไง
สามารถปรับตัว฿หຌด้านินธุรกิจอยูรอดมาเดຌตลอด
      ตผลกระทบลาสุดคือวิกฤติ Coidูแ้ ทีไท้า฿หຌ 
ธุรกิจตຌองหยุดชะงัก กใเดຌวางผนปรับปรุงละตรียม
ความพรຌอม฿นวันทีไจะสามารถกลับมาปຂด฿หຌบริการ
เดຌตามปกติ เมวาจะปຓนปรับกลยุทธຏรับลูกคຌาคนเทย

มากขึๅนดยฉพาะตลาดการจัดประชุม พัฒนารຌาน
อาหารพืไอปຓนอีกสวนส้าคัญของธุรกิจ พัฒนาการ
฿หຌบริการรวมถึงการบริหารจัดการ ซึไงนอกจากจัด
฿หຌมีสิไงอ้านวยความสะดวกตามมาตรฐานลຌวยังน้า
ทคนลยีขຌามา฿ชຌ ทัๅงระบบของการบริหาร Front 
Ofພce ระบบการขายหຌองพักผาน Platform ของ 
Trael Agent ชืไอดัง ระบบควบคุมละบริหารจัดการ 
ภาย฿นหຌองพักผานระบบคียຏการຏด ละระบบ POS  
฿นการควบคุมสตใอกสินคຌา 
      นอกจากนีๅยังอยูระหวางพัฒนา Application 
การบริหารงานสวน Front พืไอ฿หຌลูกคຌาสามารถชใค
อินเดຌดຌวยระบบอัตนมัติผานระบบกลางของรงรม
พืไอลดการติดตอระหวางบุคคล ซึไงอาจจะปຓน
พฤติกรรม฿หมของผูຌบริภคนับตอจากนีๅ

ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊
  .conenientgrandhotel.com
ู ระบบการบริหารจัดการรงรม๊
  Propert Management Sstem ิPMSี 
ู Platform Trael Agent๊ Agoda/
  Hotels.com/ Triago/ Traeloka 
ู ปรกรมบัญชี๊ FloAccount
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โรงแรมบานนาน

        รงรม บຌานนาน ทีไพัก฿นรูปบบ บูทีคฮทลระดับ
ใ ดาว ฿นยานหนอค้า ซอย แ ฿จกลางมืองนาน ฿กลຌวัดมิไงมือง 
วัดภูมินทรຏ วัดศรีพันตຌน กิดขึๅนมืไอ คุณภาคภูมิ สุปริยศิลปຊ 
ตัดสิน฿จทิๅงธุรกิจรຌานอาหารทีไ Ariona ลຌวยຌายครอบครัวจาก 
สหรัฐอมริกากลับมืองเทย ปกหลักทีไบຌานกิดจังหวัดนานพืไอ
ดูลพอม ฿นยุคทีไมืองนานริไมจะปຓนทีไรูຌจักของนักทองทีไยว 
ดยรวมกับพีไนຌองทีไมีทัๅงนักการธนาคาร วิศวกร สถาปนิก สรຌาง
ธุรกิจครอบครัวดຌวยการท้าบูทีคฮทล ละริไมปຂด฿หຌบริการ
ลูกคຌามืไอป โ55ๆ

04

“เทคโนโลยีเปน ัวชวยในการบริหารจั การ
ธุรกิจจริง แ หัวใจสำคัญของธุรกิจโรงแรม-ที่พัก

คือการบริการลูกคาใหเกิ ความประทับใจ”



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊ baannanhotel.blogspot.com
ู Facebook๊ รงรมบຌานนาน
ู ระบบบริหารจัดการรงรม๊ Propert
  Management Sstem ิPMSี/
  ระบบ Ke card ควบคุมละจัดการหຌองพัก
ู Platform Trael Agent๊ Agoda/
  Hotels.com/ Triago/ Traeloka/
  Epedia/ Tripadisor ฯลฯ 
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     พราะปຓนธุรกิจครอบครัวทีไทุกคนลຌวนตัๅง฿จ จึง
อาศัยประสบการณຏทีไชอบดินทาง น้าสิไงตางโ ทีไพบ
จอมาประยุกตຏ฿ชຌ ตัๅงตวางคอนซใปตຏ฿หຌปຓนรงรม
ขนาดลใก ใ ชัๅน จ้านวน โ้ หຌอง คัดสรรทุกสิไงเมวา
จะปຓนของ฿ชຌ ของตกตง มຌกระทัไงตຌนเมຌทีไปลูก 
พืไอสะทຌอนความ฿ส฿จ ละตຌองการ฿หຌปຓนกิจการทีไ 
สามารถดูลกันเดຌดຌวยตัวอง ยึดหลักการท้าธุรกิจ
฿หຌบริการลูกคຌา฿หຌอยูสบายหมือนอยูบຌานตัวอง ซึไง
นวทางนีๅท้า฿หຌ รงรม บຌานนาน เดຌรับความชืไนชอบ 
จากกลุมลูกคຌาทีไวียนกลับมาปຓนลูกคຌาซ้ๅาอยางตอนืไอง 
ซึไง฿นยุคทีไการทองทีไยวมืองนานฟດองฟู มีอัตราการ 
ขຌาพักเมนຌอยกวา ็เั มีทัๅงลูกคຌาตางชาติเมวาจะ
ปຓนยุรป อมริกัน ออสตรลีย ฯลฯ ละ ลูกคຌาคนเทย 
ซึไงปຓนกลุมขຌาราชการ อาจารยຏ ทีไขึๅนมาท้างาน฿น 
จ.นาน

     ดຌวยความปຓนนักธุรกิจทีไมีพืๅนฐานทัๅง MBA 
ศรษฐศาสตรຏ ละมีประสบการณຏตรง฿นการบริหาร
รຌานอาหารตางประทศ จึงมีการลือกสรรทคนลยี 
ขຌามาปຓนตัวชวยธุรกิจ เมวาจะปຓนดຌานการตลาด
ทีไอาศัย Platform ของ Trael Agent ชืไอดัง ชน 
Agoda/ Traeloka/ Epedia ฯลฯ ฿นการดึงดูด
ลูกคຌา ระบบบริหารจัดการหຌองพัก ขຌอมูลผูຌขຌาพัก 
รวมถึงการจัดท้าระบบอกสารตางโ ทีไกีไยวขຌอง ละ 
พราะตຌองการด้านินธุรกิจทีไปຓนระบบ จึงคຌนควຌาหา
ขຌอมูลละลือกสรรซอฟตຏวรຏตางโ ทีไมีมาตรฐาน 
เดຌรับการยอมรับ ขຌามาปຓนตัวชวยซึไงจะปຓนพืๅนฐาน
ส้าคัญ฿นการตอยอดกิจการตอเป
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Beehive
Phuket Old Town Hostel

      บีเฮฟຊ ภูกใต อลดทาวน ฮสทล ิBeehie Phuket Old 
Ton Hostelี ปຓนฮสทลรุนรกโ ทีไจุดประกายการปรับวิถี
การทองทีไยวภูกใตจากทองทีไยวธรรมชาติตามหมูกาะ มาปຓน
ทองทีไยว฿นตัวมือง ชุมชนมืองกา ทองทีไยวชิงวัฒนธรรมละ
อาหารทຌองถิไน ิGastronom Tourismี ซึไงสามารถดึงดูดนัก
ทองทีไยวทัๅงชาวเทยละตางชาติ ผานการ฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย
ปຓนครืไองมือ 
      พราะ คุณหนึไง มนสิทธ่ิ จຌงจบ ปຓนคนภูกใตตก้านิด 
หลังรียนจบวิศวกรรมมคคาทรอนิกสຏ จากมหาวิทยาลัยทคนลยี 
พระจอมกลຌาพระนครหนือ คลุกคลีการพัฒนาระบบอัตนมัติ 
ละหุนยนตຏ สัไงสมประสบการณຏท้างานกับสถาบัน วิจัยพลังงาน
จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย

“อยากเปนสื่อกลางที่มีสวนทำให
นักทองเที่ยว างชา ิรักเมืองไทย

ั้งแ กาวแรกที่มาถึง”

05



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊ .beehietrip.com
ู Facebook๊ Beehie Phuket Old Ton
ู ระบบบริหารจัดการทีไขียนขึๅนอง๊ Traelism
  Platform หรือ Beehietrip.comุ POS
ู สิไงอ้านวยความสะดวก฿นรงรม ชน
  ตูຌซักผຌาหยอดหรียญ ตูຌกดน้ๅาหยอดหรียญ
  ตูຌซืๅอขายพคกจทัวรຏ ฯลฯ
ู YouTube Channel๊ Sta Home Phuket
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     มืไอตัดสิน฿จกลับบຌานกิดประมาณป โ55โ ฿นป 
โ55ๆ เดຌหในวายานมืองกาของภูกใตมีทัๅงสถาปตยกรรม 
ศิลปวัฒนธรรมทีไนาสน฿จ ละยังปຓนทีไรวมรຌานอาหาร 
พืๅนมืองชืไอดังมากมาย ละพราะสียงสะทຌอนจาก
พืไอนวาถຌามาทีไยวทีไภูกใตมีงินเมถึง โเุเเเ บาท 
ทีไยวเมเดຌ สิไงนีๅเดຌจุดประกายนวคิดการท้า Budget 
Hotel บบ฿นตางประทศ ภาย฿ตຌชืไอ บีเฮฟຊ ภูกใต 
อลดຏทาวนຏ ฮสทล หรือ บຌาน รังผึๅง พรຌอมทัๅง
สรຌางผนทีไสຌนทางทองทีไยว฿นมือง ละยานมือง
กาทีไรวมสถาปตยกรรม ชินปรตุกีส รวมถึงอาหาร
ทຌองถิไนชืไอดัง สรຌางครือขายความรวมมือกับชุมชน 
ละสรຌาง Stor Telling สงผานชองทาง Facebook 
ละ Social Media ฿หຌคนหในวาภูกใตเมเดຌมีดีค 
ทะล ตมีสนหຏละมีทางลือก ฿นการทองทีไยว
มากมาย ซึไงนวทางนีๅประสบความส้ารใจอยางงดงาม 
ชวยฟຕนฟูยานรຌานคຌาละชุมชน฿นมืองกา฿หຌกลับ
มามีชีวิตชีวา

     ขณะดียวกันเดຌสรຌางจุดขายของ Beehie ดຌวย
บริการทีไปຓนกันอง มีกิจกรรมทีไท้า฿หຌนักทองทีไยว
รูຌสึกวาพักทีไนีไหมือนอยูทีไบຌานตัวอง สรຌางสิไงอ้านวย
ความสะดวก ชน ครืไองซักผຌาหยอดหรียญ ตูຌกด
น้ๅา/กาฟหยอดหรียญ ตูຌซืๅอขายพคกจทัวรຏ จึง
เมนาปลกทีไจะมีนักทองทีไยวนกลับมาปຓนลูกคຌา
ซ้ๅาสูงสุดถึง ่เ ครัๅง สวนการบริหารจัดการกใเดຌพัฒนา 
ระบบ฿ชຌงานทีไขียนขึๅนอง พัฒนา Platform การ
ทองทีไยวชืไอ Traelism หรือ Beehietrip.com 
ซึไงเดຌรับรางวัลชนะลิศ฿นงาน Startup Thailand 
ละตอยอดการพัฒนาพืไอปຓนชองทาง฿หຌธุรกิจหຌอง
พัก ธุรกิจทัวรຏ กิจกรรมทองทีไยว ฯลฯ สามารถขຌา
ถึงลูกคຌา ลดการถูกอาปรียบจากพลตฟอรຏมตาง
ชาติ นอกจากนีๅยังท้าชอง Sta Home Phuket ผาน 
YouTube พืไอประชาสัมพันธຏหลงกิน หลงทีไยว
ชมวัฒนธรรม฿นมืองภูกใต ละประชาสัมพันธຏ บຌาน 
รังผึๅง ฿หຌปຓนทีไรูຌจักพรหลายอีกดຌวย
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PMS

Mobile Application

Artificial Intelligent

Chat Bot

Online Booking

Online Payment

Hotels Bookings

Services

Online &           Application

Assess & Payment

Payment

ตeviews
Mobile Application
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Chat Bot

Online Booking

Online Payment

Hotels
Assess & Payment
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PMS

Internet of Things IoT)

Service ตobot

ตecognition Technology

CustomerBookings

Services

Augmented ตeality Aต)

Virtual ตeality Vต)

Online &           Application

• Automatic lighting system separating rooms
• Fingerprint scanning system in and out
• In-room entertainment system
• Outdoor security system

Payment

ตeviews
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ธุรกิจโรงแรมควรเริ่มน
อยางไรถึงจะรุง?
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      นืไองจากรงรมทีไพักมีหลายประภท ผูຌสน฿จจึงตຌองรูຌความตຌองการของตัวองละศึกษาตลาด
฿หຌดี พราะมีผลทัๅง฿นรืไองกฎหมาย กฎระบียบทีไตຌองปฏิบัติตาม ละนวทางการดินหนຌาธุรกิจ ซึไง
รงรมสามารถบงปຓนประภทตางโ เดຌดังนีๅ
 ประภท แ คือ รงรมทีไ฿หຌบริการฉพาะหຌองพัก
 ประภท โ คือ รงรมทีไ฿หຌบริการหຌองพักละหຌองอาหาร หรือสถานทีไส้าหรับบริการ
                               อาหารหรือสถานทีไส้าหรับประกอบอาหาร
 ประภท ใ คือ รงรมทีไ฿หຌบริการหຌองพัก หຌองอาหารหรือสถานทีไส้าหรับบริการอาหาร
                               หรือสถานทีไส้าหรับประกอบอาหาร ละสถานบริการตามกฎหมายวา
                               ดຌวยสถานบริการหรือหຌองประชุมสัมมนา
 ประภท ไ คือ รงรมทีไ฿หຌบริการหຌองพัก หຌองอาหารหรือสถานทีไส้าหรับบริการอาหาร
                                หรือสถานทีไส้าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายวาดຌวย
                                สถานบริการ ละหຌองประชุมสัมมนา

ศึกษาลาทำความเขาใจธุรกิจ

      มຌธุรกิจรงรมูทีไพัก จะขึๅนชืไอวามีการขงขันสูงมาก ตกใยังปຓนทีไตຌองการของกลุมผูຌประกอบการ 
หนຌา฿หมูกา อยูสมอ ซึไงหากขຌา฿จธุรกิจ ศึกษาตลาดรอบดຌาน ตรียมพรຌอมการบริหารจัดการ รวมทัๅง 
หาจังหวะ ละอกาส฿นการรุกตลาดทีไดี ธุรกิจนีๅกใยงัคงมีความนาสน฿จ

ดังนัๅนพืไอตรียมการริไมตຌนธุรกิจอยางถูกตຌอง สิไงทีไผูຌสน฿จควรรูຌ มีดังนีๅ 
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      ฿นการริไมตຌนธุรกิจ฿หຌถูกตຌอง สิไงทีไควรตຌองท้าคือการจดทะบียนพาณิชยຏ ซึไงท้าเดຌทัๅงบบบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ชน หຌางหุຌนสวนจ้ากัด หรือบริษัทจ้ากัด หรือดูขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไ วใบเซตຏ
กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา

ขณะทีไการสรຌางรงรม฿หຌถูกตຌองตามกฎหมายจะตຌองด้านินการดังนีๅ

แ. ตรวจสอบพืๅนทีไอนุญาต฿หຌมีรงรม ดยตรวจสอบผังมืองรวมของจังหวัดหรือพืๅนทีไกอสรຌางรงู 
รมตาม พ.ร.บ.ผังมือ พ.ศ.โ5ๆโ เดຌทีไกรมยธาธิการละผังมือง หรือ .dpt.go.th รวมทัๅง
ตรวจสอบทศบัญญัติวาดຌวยผังมือง กฎหมายควบคุมการสรຌางอาคาร฿นพืๅนทีไฉพาะ ชน พ.ร.บ.
บราณสถานฯ พ.ร.บ.อุทยานหงชาติฯ ปຓนตຌน

โ. ตรวจสอบกีไยวกับกฎหมายวาดຌวยสิไงวดลຌอมตาม พ.ร.บ.สงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม ดังนีๅ
          ู อาคารทีไขຌาขายตຌองจัดท้ารายงานวิคราะหຏผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEnironmental   
            Impact Assessment ๊ EIAี ตຌองมีจ้านวนหຌองพักตัๅงต ่เ หຌองขึๅนเป หรือมีพืๅนทีไ฿ชຌสอย
            รวมกันตัๅงต ไุเเเ ตารางมตรขึๅนเป
          ู อาคารทีไขຌาขายตຌองจัดท้ารายงานผลกระทบสิไงวดลຌอมบืๅองตຌน ิInitial Enironmental
            Eamination ๊ IEEี คืออาคารทีไตัๅงอยู฿นขตพืๅนทีไคุຌมครองสิไงวดลຌอม ตามประกาศ
            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมถึงมีจ้านวนหຌองพักตัๅงต แเู็้ หຌอง

ใ. รียนรูຌกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับทีไจอดรถ ซึไงกรณีทีไปຓนรงรมขนาดลใก กฎหมายเดຌผอนปรน ดย
ก้าหนดวาหากมีพืๅนทีไลຍอบบีๅหรือพืๅนทีไพืไอการพาณิชยຏเมกิน ใเเ ตร.ม. หรือรงรมตัๅงอยู฿นสถานทีไ 
ธรรมชาติทีไเมสามารถน้ารถยนตຏขຌาเปเดຌ กใเมจ้าปຓนตຌองสรຌางทีไจอดรถ

จทะเบียนจัั้งธุรกิจและเริ่มน
กิจการอยางถูกอง
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฿นสรຌางรงรม กรณีทีไปຓนอาคาร฿หม ตຌองขออนุญาตกอสรຌางละปຂด฿ชຌอาคาร สวนกรณีอาคาร
ดิม ตຌองขอดัดปลงอาคารละปลีไยนการ฿ชຌอาคาร ซึไงตຌองด้านินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.โ5โโ ละทศบัญญัติวาดຌวยมาตรฐานอาคาร

ขอ฿บอนุญาตประกอบกิจการรงรมละตัๅงผูຌจัดการรงรม ตาม พ.ร.บ.รงรม พ.ศ.โ5ไ็ ซึไงจะ
ตຌองยืไนค้าขออนุญาตประกอบกิจการละค้าขออนุญาตตามกฎหมายอืไน ดยมีคาธรรมนียม฿บอนุญาต 
ประกอบธุรกิจ ตามประภทกิจการ คือ ประภททีไ แ ฉบับละ แเุเเเ บาท ประภททีไ โ ฉบับละ 
โเุเเเ บาท ประภททีไ ใ ฉบับละ ใเุเเเ บาท ละประภททีไ ไ ฉบับละ ไเุเเเ บาท ละตຌอง
ช้าระคาธรรมนียมประกอบธุรกิจรงรม อัตราปละ ่เ บาทตอหຌอง ดยคิดค้านวณตามจ้านวนหຌอง
พักของรงรม

กรณีมีรຌานอาหาร ิขนาด โเเ ตร.ม.ี ตຌองขออนุญาตจัดตัๅงสถานทีไจ้าหนายอาหารหรือสถานทีไสะสม
อาหาร ตาม พ.ร.บ.การสารธารณาสุข พ.ศ.โ5ใ5 กรณีจ้าหนายครืไองดืไมอลกอฮอลຏ ตຌองขออณุญาต
จ้าหนายสุรา ตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.โไ้ใ กรณีมีหຌองคาราอกะ ตຌองด้านินการขออนุญาตตัๅงสถาน
บริการตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.โ5เ้ 

฿นการด้านินกิจการตຌองมีการบันทึกทะบียนละสงส้านาผูຌขຌาพัก ตาม พ.ร.บ. รงรม พ.ศ. โ5ไ็ 
กรณีทีไปຓนชาวตางชาติขຌาพัก ตຌองท้าการจຌงรับคนตางดຌาวขຌาพักอาศัย ิบบ ตม.ใเี ตาม พ.ร.บ. 
คนขຌามือง พ.ศ.โ5โโ

ขอใบอนุญาและำเนินกิจการโรงแรม
รีสอรทหองชุและโฮมสเย

      ฿นการริไมตຌนธุรกิจ นอกจากการลือกท้าลทีไตัๅง การออกบบละการกอสรຌางลຌว ยังตຌองวางผน 
฿นหลายโ ดຌานพืไอบริหารจัดการละบริหารความสีไยง฿นการลงทุน เมวาจะปຓนวางผนทางการงิน 
รายรับูรายจาย การลงทุน/ระดมทุน วางผนก้าลังคนละการปฏิบัติงานภาย฿นรงรม วางผนวัสดุ 
อุปกรณຏ ฯลฯ พืไอ฿หຌมีความพรຌอมละดินหนຌาธุรกิจเดຌอยางราบรืไน

วางแผนการบริหารจัการและ
การลงทุน

-

-

-

-



      มืไอกิจการมีรายเดຌกินกวา แุ่เเุเเเ บาทตอป จะตຌองจดทะบียนภาษีมูลคาพิไมกับกรมสรรพากร 
ดยยืไนค้าขอจดทะบียนภาย฿น ใเ วัน นับตวันทีไมีรายรับกิน ส้าหรับผูຌประกอบการทีไอยู฿นขต
กรุงทพฯ ฿หຌยืไน ณ ส้านักงานสรรพากรพืๅนทีไทีไรຌานคຌาตัๅงอยู สวนตางจังหวัด สามารถยืไนเดຌทีไส้านักงาน 
สรรพากรพืๅนทีไทีไรຌานคຌาตัๅงอยู หรือจะยืไนบบค้าขอผานทางอินทอรຏนใตของกรมสรรพากร ดยจัด
ตรียมอกสาร฿หຌครบถຌวนหรือดูรายละอียดพิไมติมเดຌทีไ วใบเซตຏกรมสรรพากร

จทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

      นอกจากนีๅยังมีภาษีอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง เมวาจะปຓนภาษีทีไดินละสิไงปลูกสรຌาง ตาม พ.ร.บ. ภาษี 
ทีไดินละสิไงปลูกสรຌาง พ.ศ. โ5ๆโ ิ ดูขຌอมูลพิไมติม http๊//.fpo.go.thี ภาษีปງาย ทีไผูຌประกอบ
การจะตຌองขออนุญาตกับส้านักงานขต ทศบาล หรือองคຏการบริหารสวนต้าบล ทีไรຌานคຌาตัๅงอยู ดย
จะตຌองช้าระภาษีปງายปຓนประจ้าทุกปภาย฿นดือนมีนาคม นอกจากนีๅยังมีภาษีตามประภทการจด
ทะบียน เดຌก ภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดา ิอัตราภาษีกຌาวหนຌาี ส้าหรับธุรกิจบบจຌาของคนดียว 
หรือ ภาษีงินเดຌนิติบุคคล ิอัตราคงทีไี ส้าหรับธุรกิจ฿นรูปบบหຌางหุຌนสวนจ้ากัด หรือบริษัทจ้ากัด 
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จัการภาษีอื่นๆที่เกี่ยวของ

      นืไองจากธุรกิจรงรมทีไพักมีการจຌางงานจ้านวนมาก นายจຌางทีไมีลูกจຌางตัๅงต แ คนขึๅนเป ตຌองขึๅน
ทะบียนนายจຌาง พรຌอมกับขึๅนทะบียนลูกจຌางปຓนผูຌประกันตน ภาย฿น ใเ วัน ละมืไอมีการรับลูกจຌาง
฿หมพิไมขึๅน ตຌองจຌงขึๅนทะบียนลูกจຌาง฿หมภาย฿น ใเ วัน ดยสามารถยืไนอกสารเดຌทีไ ส้านักงาน
ประกันสังคมกรุงทพมหานครพืๅนทีไ แูแโ หรือส้านักงานประกันสังคมจังหวัดละสาขา

      นีไปนพียงขຌอมูลบืๅองตຌนพืไอปนนวทาง฿หຌผูຌทีไสน฿จจะริไมธุรกิจรงรมทีไพัก รูຌละอียดรอบ
ดຌาน พราะปนหนทางชวย฿หຌดํานินธุรกิจเดຌมีประสิทธิภาพ!!

ขึ้นทะเบียนนายจาง-
ขึ้นทะเบียนผูประกันน
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1 2

3 4

5
6

ธุรกิจโรงแรมควรเริ่มน
อยางไรถึงจะรุง?

ศึกษา ลา
ทำความเขาใจธุรกิจ

จ ทะเบียนภาษี
มูลคาเพิ่ม

จั การภาษีอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

7 ขึ้นทะเบียนนายจาง
ขึ้นทะเบียนผูประกัน น

จ ทะเบียนจั ั้งธุรกิจและ
เริ่ม นกิจการอยางถูก อง

วางแผนการบริหาร
จั การและการลงทุน

ขอใบอนุญา และ ำเนิน
กิจการโรงแรม รีสอรท
หองชุ และโฮมสเ ย
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หนวยงานใเกี่ยวของกับ
ธุรกิจโรงแรม-ที่พักบาง?
�  กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย www.dbd.go.th
•  กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th
•  กรมสรรพากร เว็บไซ  www.rd.go.th
•  สำนักงานประกันสังคม เว็บไซ  www.sso.go.th
•  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    www.fpo.go.th
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ธุรกิจ
คาสง-คาปลีก

ธุรกิจ
คาสง-คาปลีก
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“ องรูจัก ัวเอง รูจักสินคา รูจักลูกคา
บริการใหลูกคาเขามาในรานอยางเสือ….
และอะไรก็ ามที่ไมรู หรือรูไมจริงจะไมทำ”

01
      พวงทองสรรพสินคຌา หຌางสรรพสินคຌาทຌองถิไนอันดับหนึไงของ 
ชาวพนมสารคาม จ.ฉะชิงทรา ของ คุณพิสิษฐ วรรณีวชศิลปຊ 

หรือ ฮียลใก ดຌวยวิธีคิดบบนักธุรกิจนอกต้ารา คิดกอน ท้ากอน 

คิดปลกละตกตาง พรຌอมพันธสัญญา คือจริงจังละจริง฿จ 

จึงท้า฿หຌชนะคูขง ทัๅงบรนดຏทຌองถิไนดຌวยกัน หรือบรนดຏ฿หญ
ทีไมาเกลจากมืองกรุง อยูคูกับชาวพนมสารคามละพืๅนทีไ฿กลຌ
คียงมากวา ไ็ ป
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พวงทองสรรพสินคา



      จากงินลงทุนกຌอนรกทีไเดຌมาจากการท้างาน
ปຓนบารຏทนดอรຏ ็ ป ฿นคมปຊทหารฝรัไงทีไสัตหีบ 
สมัยสงครามวียดนาม มืไอกลับบຌานกิด ฮียลใก 
สรຌางรຌานขายของ พวงทอง ดຌวยชืไอภรรยา ปຂด
สาขารกมืไอป โ5แๆ ประดิมขายสินคຌาทีไยังเมมี
฿ครขาย คือ ครืไองหวาย ครืไองจักสาน จากนัๅนอีก 
แ5 ป จึงสานฝนสรຌาง รຌานคຌาติดอรຏ เดຌส้ารใจปຓน
รຌานพวงทองสาขา โ ทีไดึงทคนลยล้ีๅาสมัยของยคุ 
เมวาจะปຓนการติดอรຏ การ฿ชຌครืไองคิดงิน ละ
ความปลก฿หมนีๅท้า฿หຌมีคนมาขຌาคิวรอตัๅงตรຌาน
ยังเมปຂด 
      ขณะดียวกันยังสรรหาสารพันสินคຌานับหมืไน
รายการสัไงตรงจากผูຌทนบริษัท พืไอ฿หຌลูกคຌามัไน฿จ฿น
คุณภาพละมาตรฐาน ดຌวยราคาทีไอืๅอมถึง พรຌอม฿ชຌ 
กลยุทธຏจัดปรมชัไนลดราคาสินคຌาพระอก นางอก 
ทวดา นางฟງา ฯลฯ ละ฿ชຌวันพิศษตางโ ของคน฿น 
ครอบครัว จัดกิจกรรม฿หญประจ้าดือนหมุนวียน฿น
ตละสาขา รียกวาขายสินคຌาราคาถูกละยังลด 
ลก จก ถม ทีไส้าคัญท้าธุรกิจบบบุกกอน

กิจการจึงติบ฿หญละขยายปຓน 5 สาขากระจาย
อยู฿นตัวมืองพนมสารคาม มຌทุกวันนีๅฮียลใก฿นวัย 
็โ ป ยังปຓน ถຌาก ทีไบริหารกิจการอง ตมืไอ 
ทคนลยีเดຌสรຌางการปลีไยนปลง ทายาททีไริไมสาน
ตออยางคุณพรทิพยຏ วรรณีวชศิลปຊ คุณปุງม หใน
ความส้าคัญละน้ามา฿ชຌสรຌางประสบการณຏ฿หม฿หຌ
ลูกคຌา ชน ปຂด Facebook Fanpage ปຓนชองทาง
สรຌางตัวตนบนลกออนเลนຏ ละชวยขยายตลาดเป
ทัไวประทศ นอกจากนีๅยังพิไมบริการสงสินคຌาบบ 
Delier ฿หຌลูกคຌา฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียง พิไมการรับช้าระ
งินผาน EูBanking ละครืไองรับบัตรสวัสดิการ
หงรัฐ ฯลฯ ขณะดียวกันยังชืไอมยง฿หຌ พวงทอง 
ปຓนศูนยຏกลาง฿หຌชาวบຌาน฿นขตพนมสารคามละ
พืๅนทีไ฿กลຌคียง ขຌาถึงมาตรการของรัฐบาลทีไมีออกมา
อยางตอนืไอง ชน รຌานคຌาธงฟງา บัตรสวัสดิการหง
รัฐ ฯลฯ อีกดຌวย

ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Facebook๊ puangthongeasbucheapsale
  หรือ พวงทองกรุຍป
ู Line Ofພcial Account๊
  @puangthongeasbucheapsale
ู ปຓนหຌางทຌองถิไนรายรกโ ของจังหวัดทีไปຓน
  หຌางติดอรຏ 
ู ระบบรับจายงินผาน QR Code
ู ครืไองรับรูดบัตรประชารัฐ ละระบบตางโ
  ภาย฿ตຌมาตรการชวยหลือดຌานการครองชีพ
ู ระบบการสงของถึงบຌาน ิDelierี ดยสงฟรี
  บริวณรัศมีเมกิน แเ km. จากรຌาน
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“รานโชหวยเปนวิถีชุมชนที่ชวย
พัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่น จึงควร
มองหาโอกาสใหกับ ัวเองอยูเสมอ”

รานเสาวนียชำหวา
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    รຌานสาวนีย ช้าหวຌา ต.คกปบ อ.ศรีมหสถ จ.ปราจีนบุรี 
กิดขึๅนตัๅงตรุนม฿นรูปบบรຌานชหวยตามวิถีชุมชนตางจังหวัด
ทีไมีชือกหຌอยถุงขนมขายตใมหนຌารຌาน พัฒนาสูการปຓนรຌานช้า
สะดวกซืๅอทีไมีระบียบ สะอาดตา ละครบครันทัๅงสินคຌาละ
บริการสมือนศูนยຏบริการชุมชน ฿นบบทีไมดิรຏนทรดทัไวเปท้าเมเดຌ 
จุดปลีไยนส้าคัญกิดขึๅนภายหลังทีไ คุณกช กชณถกล ชาวจริญ 
ลูกสาวคนต ซึไงรียนจบสาธารณสุข มืไอชีวิตตຌองลือกกลับมาดูล 
ยายละมทีไปຆวย การสานตอกิจการรຌานชหวย จึง฿ชຌประสบการณຏ 
ทีไมีทัๅงจากรຌานขายสินคຌาสมุนเพรของรงพยาบาลจຌาพระยา 
อภัยภูบศรຏ การปຓนนักรียนทุนลกปลีไยนวัฒนธรรม02



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Facebook ๊ รຌานคຌาธงฟງาประชารัฐ
  ต้าบลคกปบ รຌานสาวนียຏ 
ู ระบบริหารจัดการ๊ ระบบ POS 
ู ระบบรับูจายงินออนเลนຏ๊ mPa/ QR Code
ู ระบบช้าระคาสาธารณูปภค
ู ครืไองรับรูดบัตรประชารัฐ/ ละระบบตางโ
  ภาย฿ตຌมาตรการชวยหลือดຌานการครองชีพ
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ทีไอินดนีซียละทีไสหรัฐอมริกา ผนวกกับการตอ
ยอดความรูຌจากทุกหนวยงานภาครัฐละภาคอกชน
ทีไกีไยวขຌอง
      ดຌวยปງาหมายจะท้า฿หຌรຌานดูดี มีสเตลຏ มีความ
ตาง จึงริไมตัๅงตปรับปรุงหนຌารຌาน จัดระบียบสินคຌา
฿นรຌาน สรรหาสินคຌา฿หຌหลากหลายยึดหลัก ขายทุก 
อยางทีไปຓนความตຌองการของชาวบຌาน พราะรຌาน
ชหวย คือ วิถีชุมชน ฿นรຌานจึงมีทัๅงขຌาวสาร อาหาร
สดูหຌง สินคຌาอุปภคูบริภค ครืไอง฿ชຌเปจนถึงกຍส 
ตาถาน ดิน ปุຉย ลใอตตอรีไ ทรศัพทຏ ซิมทรศัพทຏมือ
ถือ ฯลฯ ละยงัปຂดรຌานขายยา ซึไงมีนຌองสาวทีไปຓน
ภสัชกรปຓนผูຌดูล
      ขณะดียวกัน เดຌขຌารวมกิจกรรมสริมความรูຌ 
ชน มใคคร มิตรทຌชหวย รุนทีไ ็ ละเดຌรับ
รางวัลทีไ โ ฿นการประกวดผนตอยอดรຌานชหวย 
รຌานติดดาว ของยูนิลีวอรຏ ละรຌาน ถูกดี ของ

คาราบาวกรุຍป ฯลฯ ยิไงมืไอขຌารวมปຓนรຌานคຌาธงฟງา
ประชารัฐ ติดตัๅงครืไองรูดบัตรสวัสดิการหงรัฐ ิEDCี
รวมถึงรຌานคຌา฿นมาตรการชิม ชຌอป ฿ชຌ ท้า฿หຌกิจการ
รຌานสาวนียຏติบตบบกຌาวกระดด
      พราะคุณกชตຌองดูลกิจการดຌวยตัวองคนดียว 
จึงตຌองมองหาทคนลยีขຌามาชวย ดยขຌารวม
ครงการสมารຏทชหวย ของกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 
ทีไจกซอฟตຏวรຏระบบ POS ฟรี น้าระบบบารຏคຌด 
Application ของธนาคารตาง โ พืไอรับช้าระงิน 
รวมถึงรับช้าระคาน้ๅาประปา เฟฟງา รับฝากูสงพัสดุ 
เปรษณียຏ จัดกใบขຌอมูลลูกคຌา ฯลฯ ทัๅงหมดนีๅพืไอ฿หຌ
รຌานสาวนียຏ ปຓนศูนยຏ฿หຌบริการชาวบຌานทีไครบวงจร 
นอกจากนีๅยังปຂด Facebook Fanpage รຌานคຌา 
ธงฟງาประชารัฐ ต้าบลคกปบ รຌานสาวนียຏ พืไอปຓน
ชองทาง฿หຌลูกคຌา฿นลก Online เดຌรูຌจัก ละอาจจะ
ตอยอดมาปຓนลูกคຌาตอเป
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“เราไม องการเปนเพียงรานคา แ เรา องการ
ใหรานบิ๊กเ เปนมนุษยและที่นี่คือชุมชน”

      BIG TE SHOP รຌานสะดวกซืๅอ฿นยานมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรຏ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึไงมี โ สาขา คือ ฿นอาคาร
หอพักซันตຌา ตรงขຌามสนามกีฬามหาวิทยาลัย ละ฿นหอพัก 
โB CaSa มຌจะปຓนรຌานธรรมดา ตดຌวยการบริหารงานของนัก
นิทศศาสตรຏกับทีไนักวางระบบคอมพิวตอรຏคูสามีภรรยาอยาง 
คุณตຌ ศตวัสส ละคุณปຈอก ดร.สุธิดา ฝຆายรีย ท้า฿หຌรຌานนีๅ
เมธรรมดา

รานบิ๊กเ(BIG TE SHOP)

03



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊ .bigteshop.com 
ู Facebook๊ BigTeShop
ู Titter๊  bigteshop
ู Line Ofພcial Account๊ อ้ไา the Bot
ู Instagram๊ / Chat bot๊ อ้ไา the Bot
ู ระบบบริหารจัดการ๊ ระบบ POS ส้ารใจรูป
  ละพัฒนาตอยอดตามความตຌองการ฿ชຌงาน/
  ปรกรมบัญชี Flo Account/
  Google Form/ Google Data Studio
ู ระบบช้าระงิน๊ ระบบ EูPament/
  ระบบบารຏคຌด 
ู EูMarketplace๊ Shopee
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      นับจากป โ55่ หลังซຌงกิจการมาจากจຌาของ
ดิม คุณตຌเดຌริไมธุรกิจดຌวยจุดหมายจะสรຌาง มินิมารຏท 
รุน฿หม ฿ส฿จทุกความตຌองการลูกคຌา ตพราะเมมี
ประสบการณຏจึงหาความรูຌจากหนวยงานภาครัฐละ
อกชน พรຌอมโ กับพัฒนาปรับปรุงรຌาน จัดระบียบ
สินคຌา฿หຌดูทันสมัย สะอาด สรรหาสินคຌาทีไหลากหลาย 
ละดน฿จผูຌซืๅอทีไสวน฿หญปຓนนักศึกษา ตัๅงตของ
กินลนจนถึงของ฿ชຌจิปาถะ ละรับฝากขายสินคຌา
จากนักศึกษาละ SME ทีไสน฿จ 
      ตสิไงทีไสรຌางความตกตางจนถูกพูดถึงปากตอ
ปาก คือการจับพฤติกรรมผูຌบริภคมาสรຌาง Content 
ผานผนปງายรีวิวสินคຌาภาย฿นรຌาน ดຌวยภาษาทีไขียน
ดຌวยลายมือ มีทัๅงค้ากຎโ นารัก กวนอารมณຏ ชวนยิๅม 
กรียนตเมกຌาวรຌาว ละท้าหนຌาทีไปຓนตัวทนจຌา 
ของรຌาน฿นการสืไอสารกับลูกคຌาเดຌอยางดียีไยม ปຓน
สีสันละสนหຏส้าคัญทีไท้า฿หຌ รຌานบๆิกตຌ กลายปຓน
ขวัญ฿จดใกหอละผูຌคนทีไพบหในอยางรวดรใว ขณะ
ดียวกันเดຌปຂดรຌาน Online ฿นชืไอ Big Te Shop 
ดຌวย Idea สรຌางสรรคຏละ Content ฆษณาสินคຌาทีไ
เมหมือน฿คร ดึงดูด฿หຌมีผูຌติดตามพจกวา ็โุเเเ คน

ละยังมีทัๅง Line/ Instagram/ Titter มีการพัฒนา 
Chatbot ปຓนครืไองมือสืไอสารเปถึงลูกคຌาอยางครบ
วงจร 
      สวนการจัดการภาย฿นรຌานทีไมีสินคຌาเมนຌอย
กวา ไุเเเ SK“ เดຌน้าทคนลยีขຌามาชวย ทัๅงระบบ 
POS ดยลือกซืๅอซอฟตຏวรຏทีไสรรพากรรับรอง พรຌอม 
รองรับการชืไอมยงละถายอนสินคຌาทัๅง โ สาขา 
อาศัยประสบการณຏทีไจบวิศวะคอมพิวตอรຏ ฿นการ
พัฒนาตอยอดซอฟตຏวรຏดังกลาว฿หຌสอดคลຌองกับ
ความตຌองการ฿ชຌงาน มีการ฿ชຌครืไองอานบารຏคຌด
มีระบบรับช้าระงินผานอิลใกทรอนิกสຏ ละดຌวย
นยบาย Paperless ระบบการจัดการ ชน การรับ
สมัครพนักงาน ละการบันทึกวลาปฏิบัติงานของ
พนักงาน เดຌ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลมีทัๅง QR Code/ 
Google Form/ Google Data Studio ขຌามาชวย 
ละอนาคตวางผนพัฒนา Robot กับ IoT ชวย
จัดการสินคຌาทัๅงหนຌารຌานละ Stock ละยังท้า Clip 
หรือบทความตางโ พืไอ฿หຌความรูຌผูຌประกอบการละ
ผูຌสน฿จ฿นธุรกิจนีๅอีกดຌวย



73

      รຌานประชาอุทิศบกอรคิงส รຌานขายธัญพืช Online ทีไ
เมคยหยุดนิไงการพัฒนา จากชองทาง฿นการลຍะขายสินคຌาพืไอ
ลิกกิจการ เดຌสรຌางปຓนธุรกิจ฿หมพรຌอมสรຌางสรรคຏชืไอสินคຌาตัๅงต 
ๆ ทพสะทຌานฟງา ็ ทพจຌายุทธภพ ็ ซียนสะทຌานลกันตຏ 
แใ อรหันตຏงใกซียนฮองตຌ ฯลฯ จนกลายปຓน ”iral พรสะพัด 
฿หຌปຓนทีไรูຌจักของนักกินธัญพืช สรຌางยอดขายหลักพันออรຏดอรຏ 
ละมุงเป฿หຌถึงจุดหมายคือหมืไนออรຏดอรຏตอวัน 
      จากมคຌารຌานขายของช้า฿นตลาดสด คุณยา อรชุมา ระดิไงหิน 
ตอยอดมาปຓนรຌานขายอุปกรณຏบกอรรีไทีไ฿หญทีไสุด฿นยาน
ประชาอุทิศ บางบอน กทม.04

รานประชาอุทิศเบเกอรคิงส

“การขายสินคาทุกวันนี้ไมเพียงเฉพาะ ัวสินคา
แ เปนการขาย ัว น วยเพราะ ัวเราคือ
Personal Brand คนเลือกซื้อจากคน”



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Facebook ๊ Prachautid BagerKing็ไ/โ
  รຌานจ้าหนายอุปกรณຏบกอรีไ กาฟ
  พคกจจิๅงราคาสง ละ ยา อรชุมา
  Prachautid Bagerking็ไ/โ 
ู ระบบ Chat bot ฿นการรับ Order สินคຌา
  ละมีทีมงาน Admin ตอบค้าถามละ
  รับค้าสัไงซืๅอ
ู ระบบบารຏคຌด฿นการบริหารจัดการสตใอคสินคຌา 
ู ระบบช้าระงิน๊ ระบบ EูPament 
ู ครืไองจักร อุปกรณຏ๊ ตาอบระบบอินฟารด/
  กลຌองถายภาพละระบบ Lie สด

74

ตมืไอชีวิตตຌองสะดุดดຌวยอาการปຆวยกวา ใ ป กิจการ 
฿หญละครดิตทีไสัไงสมตຌองหมดเป มืไอจะลุกขึๅนดิน
฿หมกับธุรกิจออนเลนຏละขายตรง กใตຌองจอปญหา
จนชีวิตสะดุดอีกครัๅง ฿นดือนสิงหาคม โ5ๆโ ทัๅงบຌาน
ละรถจะดนยึด ปຓนหนีๅธนาคารสะสมกวา โเ ลຌาน
บาท มืไอหมดหนทางจึงยอมปຂด฿จปดฝุຆนพจ Praู 
chautid Bagerking ็ไ/โ รຌานจ้าหนายอุปกรณຏ
บกอรรีไ กาฟ พคกจจิๅงราคาสง มาประดิม
ทดลอง Lie สด ขายอุปกรณຏบกอรีไทีไถูกทิๅงเรຌคา 
ปลีไยนปຓนงินกຌอนรกถึง ็ุเเเ บาท 
      จากนัๅนเดຌตอยอดมาขายธัญพืชดิบซึไงปຓนวัตถุดิบ
ส้าหรับบกอรีไ ตมีลูกคຌาทีไปຆวยปຓนมะรใงขอ฿หຌอบ
ธัญพืชบบธรรมชาติ฿หຌ จึงปຓนจุดริไมตຌนสรຌางรຌาน 
Online อยางจริงจัง ขายธัญพืชอบบบธรรมชาติ
เม฿สกลือ เม฿สนย จาะกลุมปງาหมายคนรักสุขภาพ 
พรຌอมโ กับศึกษาหาความรูຌทัๅงทคนลยีการผลิต
ดຌวยตูຌอบพืไอ฿หຌเดຌสินคຌาทีไมีคุณภาพ มาตรฐาน

การสรຌางชืไอผลิตภัณฑຏทีไปຓนทีไจดจ้าซึไงเดຌจดสิทธิบัตร
รียบรຌอย พรຌอมตกเลนຏผลิตภัณฑຏอยางตอนืไอง 
ละพัฒนาการคຌาขายบบ Lie สด ทีไ฿ชຌกลยุทธຏ
ดຌานราคา ละลด จก ถม บบเมซ้ๅากัน฿นตละวัน 
      ขณะดียวกันเดຌปรับปรุงละพัฒนาระบบการ
ขาย ดยมีทีไปรึกษาคอยชวยดูลละพัฒนาทคนลยี 
฿หຌหมาะสม ขยาย Admin ตอบค้าถามละรับค้า
สัไงซืๅอ ละชืไอมตอกับผูຌ฿หຌบริการจัดสงสินคຌาทีไมี
ระบบติดตามละสามารถจัดสง฿หຌลูกคຌาเดຌรวดรใว 
ทัๅงหมดนีๅชวยสรຌางตัวตนทีไชัดจน฿หຌรຌานประชาอุทิศ
บกอรຏคิงสຏ พรຌอมกับปณิธานการท้าธุรกิจดຌวยความ
จริง฿จกับลูกคຌา มีความรับผิดชอบ สินคຌาตຌองดี จัด
สงรวดรใว มืไอมีปญหาตຌองรับผิดชอบละกຌเข
อยางรวดรใว ดຌวยความชืไอวาถຌาท้าสิไงหลานีๅเดຌ จะ
สามารถครอง฿จลูกคຌาเดຌนนอน
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      กลุมอกภาพซุปปอรซัพพลาย ด้านินธุรกิจคຌาปลีก คຌาสง 
จ้าหนายสินคຌาอุปภค บริภค ครืไอง฿ชຌเฟฟງา฿นชืไอ รຌานอกภาพ 
ภาย฿ตຌการบริหารงานของตระกูล คุปติวิทยากุล มีจุดก้านิดตัๅงต
รุนบิดา฿นป พ.ศ. โไ้ๆ ปຂดรຌานขายของช้า คูอຌวงຌวน ณ บຌานปຆาง
ยาง ต้าบลบຌานล้า อ้าภอวิหารดง จังหวัดสระบุรี กิจการติบตกลาย 
ปຓนซุปปอรຏมารຏกใตชัๅนน้า ทีไขายสินคຌาอุปภคูบริภคละครืไอง฿ชຌ 
เฟฟງาทีไทันสมัย ละขยายสาขาทัๅง฿นจังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก สิงหຏบุรี พชรบูรณຏ รวมทัๅงหมด 
ใ้ สาขา มีศูนยຏกระจายสินคຌา โ หง กอนจะขຌามาปຂดสาขา฿น
กรุงทพมหานคร คือ รຌานอกภาพ สาขาหมูบຌานศรษฐกิจ ใใ ภาย
฿ตຌการบริหารงานของ ไ พีไนຌอง ทีไท้างานกันปຓนทีม ดยพีไคนตดูล
บัญชี คนรองดูลการจัดซืๅอ พีไคนทีไ แแ ดูลรืไองการขยายสาขา สวน
ตัวคุณบรรพต คุปติวิทยากุล ซึไงปຓนนຌองคนรองสุดทຌองจากพีไนຌอง
รวม แใ คน ดูลงานบริหารบุคคลละการพัฒนาระบบงาน พืไอตอบ
สนองความตຌองการของลูกคຌาอยางทัไวถึง

05
กลุมเอกภาพซุปเปอรซัพพลาย

“การไ เรียนรูระบบงาน วิธีการทำงานของบริษัท
ที่มีมา รฐาน เปนหนทางที่จะชวยใหสามารถ
บริหารจั การธุรกิจ ัวเองไ มีประสิทธิภาพ”



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊ .mูekapab.com /
  .ekappabonline.com 
ู Facebook๊ Ekapabsuper
ู Line Ofພcial Account๊ @ekapabsuper
ู ระบบบริหารจัดการ๊ POS/ ซอฟตຏวรຏบัญชี/
  การจัดการคลังสินคຌา WMS/ ระบบสมาชิก
ู ระบบบริหารจัดการ TQM ิTotal Qualit
  Managementี
ู ระบบช้าระงิน๊ ระบบ EูPament 
ู ระบบ GPS/ กลຌองวงจรปຂด 
ู ระบบ AI วิคราะหຏ Data ของบริษัท
ู ระบบผลิตเฟฟງาดย Solar Cell 
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      หลังจบการศึกษาวิศกรรมเฟฟງา จากมหาวิทยาลัย 
รังสิต คุณบรรพตเดຌสัไงสมประสบการณຏ ท้างานกับ
บริษัทชัๅนน้าปຓนวลา ่ ป เดຌรียนรูຌระบบงาน วิธีการ 
ท้างานของบริษัททีไมีมาตรฐาน ละน้าประสบการณຏ 
มาชวยงานพีไชาย฿นการบริหารงานกลุมอกภาพ 
ตใมตัว มืไอป โ5ไโ ดยน้าทคนลยีดຌานการบริหาร 
จัดการขຌามาชวยพิไมประสิทธิภาพธุรกิจ พราะหใน
วาปຓนรืไองส้าคัญทีไจะชวย฿หຌติบตเดຌอยางมัไนคง 
ชน ระบบบัญชี ระบบการขาย ระบบคลังสินคຌา ระบบ 
Serer ส้ารองขຌอมูล รวมถึงพัฒนาระบบการท้างาน
฿หຌปຓนสัดสวนทีไชัดจน 
      ทีไส้าคัญมืไอกิจการริไมขยายสาขามากขึๅน มี
ความผิดพลาด฿นการท้างานบอยครัๅง รวมถึงสงสินคຌา 
฿หຌลูกคຌาเมทัน ฿นป โ55็ จึงริไมน้าระบบบริหาร
จัดการคลังสินคຌา WMS ิWarehouse Management 
Sstemี มาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ

กระจายสินคຌาขຌาสูสาขา฿หຌมีความถูกตຌอง มนย้า ทัน 
วลาละลดตຌนทุน ท้า฿หຌทุกสาขาของกลุมอกภาพ 
ซุปปอรຏซัพพลาย฿ชຌทคนลยีดังกลาวปຓนมาตรฐาน 
ดียวกัน พรຌอมทัๅงริไมปຂด฿หຌบริการอกภาพ Online 
พืไอสรຌางชองทางขายบนลก Online ตัๅงตป โ5ๆแ 
ปຓนตຌนมาดຌวยจุดขายภาย฿ตຌสลกน รຌานประหยัด 
ส้าหรับคุณ
      ละพราะมีความชีไยวชาญ฿นการพัฒนาระบบ
คຌาปลีกนีๅอง ทางอกภาพยงั฿หຌบริการติดตัๅงระบบคຌา 
ปลีก฿หຌกับรຌานคຌาทัไวเป ชน ระบบคอมพิวตอรຏบบ 
ครือขาย ชุดอุปกรณຏ POS ปรกรมบัญชีส้ารใจรูป 
ปรกรมครืไองบันทึกงินสด ชัๅนวางสินคຌา รวมถึงตูຌ 
ชขนาด฿หญ ละยังขายฟรนเชสຏ รวมถึงบริการ
สงสินคຌา฿หຌกับลูกคຌาทีไสน฿จธุรกิจคຌาปลีกอีกดຌวย
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- Shopping Online
- Website
- Mobile Application

Products

Customers

Shops

Transportation

Shopping

Ordering

- ดต code / Barcode Scan

- ดต code / Barcode Scan

- Shopping Online
- Web-site
- Mobile Application

Products

Shopping

Ordering

- ดต code / Barcode Scan

- ดต code / Barcode Scan
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- Internet Banking
- Online Payment

- Mobile Application
- Internet / Website

- Stock Management
- ตobots

POSPaymentTransportation

- ดต code / Barcode Scan

- ดต code / Barcode Scan

Payment

Online
Cash

- Internet Banking
- Online Payment

- Mobile Application
- Internet / Website

- Stock Management
- ตobots

POSPayment

Customers

Shops

Transportation

- ดต code / Barcode Scan

- ดต code / Barcode Scan

Payment

Online
Cash
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เครื่องคิเงินของมันองมี?
      สมัยกอน ราคยคุຌนตากับภาพจຌาของรຌานกดครืไองคิดลขพืไอรวมราคาสินคຌา ตปจจุบันริไม
ถูกทนทีไดຌวยภาพคนยืนหลังครืไองคิดงิน ก้าลังสกนบารຏคຌดบนสินคຌา หลายคนอาจกิดค้าถามวา 
ลຌวรຌานชหวยของราจ้าปຓนตຌองมีครืไองคิดงินนีๅเหม
      พืไอตอบค้าถามนีๅ อันดับรกรามาท้าความรูຌจักกับจຌาครืไองนีๅกันกอน ครืไองคิดงินทีไจุดขาย
นิยมรียกวาครืไอง POS ิPOS ยอมาจาก PointูOfูSaleี  บางครัๅงอาจจอชืไอรียกอืไน ชน ครืไอง
บันทึกงินสด ประยชนຏของครืไอง POS นัๅนเมพียงตชวย฿หຌการรวมงินคาสินคຌาปຓนเปอยางถูก
ตຌองละรวดรใว ตยังสามารถออกรายงาน

ร.สุธิ า ฝายรีย รานบิ๊กเ

รานของเราจทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือไม
เราองการูรายงานเชนรายงานการขาย
กำไร/ขาทุนยอสินคาคงเหลือหรือไม
เราูแลรานคนเียวหรือไม
เราสามารถจำราคาสินคาในรานไทั้งหมหรือไม

1

2

3

4

หลังจากนัๅน ฿หຌดูจากรูปทีไ แ พืไอปຓนนวทางตัดสิน฿จวาครืไอง POS จ้าปຓนกับราหรือเม

มืไอรูຌจักครืไอง POS กันลຌว รามาพิจารณาบืๅองตຌนกันวา รຌานชหวยของราควรมีครืไองนีๅหรือเม
ดຌวยการตอบค้าถาม ไ ขຌอ

การขายชวย฿หຌรารูຌยอดก้าเร/ขาดทุน ชวย 
฿หຌรูຌวาตอนนีๅมีสินคຌาคงหลือ฿นรຌานทาเร
พืไอตรวจสอบวามีสินคຌาหายเปหรือเม ละ
ฟงกຏชันอืไน โ ตามตละบริษัทจะพยายาม
พัฒนาพืไอ฿หຌพีออสของตัวองหนือกวา
ของบริษัทอืไน

POS
 Point-Of-Sale
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รูปทีไ แ นวทางการพิจารณาวาควรมีครืไอง POS หรือเม

      อยางเรกใตาม นีไปຓนพียงค้านะน้ากวຌาง โ ทานัๅน  ยังตຌองพิจารณาปจจัยของตละรຌานดຌวย  
ถຌาเดຌค้าตอบจากรูปทีไ แ วา เมจ้าปຓน ตมีก้าลังทรัพยຏพอ กใสามารถซืๅอ POS มาชวย฿หຌการคิดงิน
รวดรใวมนย้ายิไงขึๅนเดຌ หรือถຌาเดຌค้าตอบวา ควรมี ตงินเมพอกใคอย โ กใบงินเปกอน มืไอพูดถึง
ปญหางินทุนเมพอ อยาก฿หຌขຌอมูลพิไมติมวาชวงนีๅปຓนอกาสดี พราะหลายหนวยงานมีครงการ 
สนับสนุนการน้าทคนลยีมา฿ชຌ฿นธุรกิจขนาดลใกอยางรຌานชหวย ชน ฿นป โ5ๆใ ส้านักงานสงสริม
ศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีปງา ิDEPAี มีครงการ SME Digital Coupon สนับสนุนงินคาซืๅอ POS ฿หຌ
ก SME ทัๅงบุคคลธรรมดาละนิติบุคคล ิดูรายละอียดครงการเดຌทีไ https๊//.depa.or.th/ 
th/smedigitalcouponี มืไอตัดสิน฿จเดຌลຌววาจะซืๅอ POS ตอเปรามาดูกันวามีขຌอมูลอะเรบຌางทีไ
ควรรูຌกอนลือกซืๅอ POS ทีไพบหในกันบอย โ บงออกปຓน โ บบ คือ

ปรกรม POS บนคอมพิวตอรຏ ครืไองบบนีๅคือคอมพิวตอรຏทีไ฿ชຌงานกันทัไวเปนัไนอง หากมี 
คอมพิวตอรຏอยูลຌว เมวาจะปຓนบบตัๅงตຍะหรือนຌตบุຍก ละประสิทธิภาพของคอมพิวตอรຏ 
ดีพอ ราสามารถปลีไยน฿หຌคอมพิวตอรຏกลายปຓนครืไอง POS เดຌดຌวยการซืๅอปรกรม POS 
ละอุปกรณຏตอพวงมาติดตัๅงพิไมปรกรม POS มีทัๅงบบติดตัๅงบนครืไองละบบวใบ ขຌอดี 
ของครืไองบบนีๅคือ ราสามารถ฿ชຌคอมพิวตอรຏท้างานอืไนเดຌดຌวย

ครืไองส้าหรับคิดงินดยฉพาะ ครืไองบบนีๅหนຌาตาคลຌายครืไองคิดลข ตมีปุຆมมากกวาปกติ  
บางรุนอาจมีอุปกรณຏอืไนพวงมาดຌวย ชน ปຓนครืไองพิมพຏเดຌ฿นตัว  มีหนຌาจอสดงราคาอีก
ดຌานส้าหรับ฿หຌลูกคຌาดู ปຓนตຌน ครืไองบบนีๅมีการท้างานงาย เมซับซຌอน ละราคาริไมตຌนถูก
กวาบบรก

1

2

จดทะบียนภาษีมูลคาพิไม ?

ควรมี พืไอ฿ชຌออก฿บกำกับภาษี
ละกรณีนีๅตຌองขออนุมัติ฿ชຌครืไอง
บันทึกงินสดตอกรมสรรพากร

฿ช

฿ช

฿ช

ควรมี ควรมี

ควรมีเมจำปน

เม฿ช

เม฿ช

เม฿ช

ตຌองการดูรายงานการขาย
หรือ สินคຌาคงหลือ ขายคนดียว ?

จำราคาสินคຌาเดຌทัๅงหมด ?

฿ช เม฿ช

จุดริไมตຌน
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      ปจจุบันยังมีปรกรม POS บนสมารຏทฟน สามารถ฿ชຌกลຌองของสมารຏทฟนสกนบารຏคຌดบน
สินคຌา ละค้านวณราคารวมเดຌ อยางเรกใตาม POS บนสมารຏทฟนมีประสิทธิภาพเมทา POS สอง
บบทีไกลาวมา นืไองจากสกนบารຏคຌดเดຌชຌาจึงหมาะกับรຌานชหวยขนาดลใกทีไมีลูกคຌาเมมาก

นอกจากตัวครืไองหรือปรกรมลຌว ถຌาตຌองการ฿ชຌประยชนຏจากพีออส฿หຌเดຌตใมทีไ จ้าปຓนตຌองมี
อุปกรณຏตอพวงดຌวย  อุปกรณຏตอพวงทีไควร฿ชຌมีดังตอเปนีๅ

POS มีรายงานทีไราตຌองการครบถຌวนหรือเม รายงานทีไจ้าปຓน ชน รายงานการขาย ก้าเร
ขาดทุน สินคຌาคงหลือ ยอดงินสด฿นลิๅนชัก ถຌาราจดทะบียนภาษีมูลคาพิไมดຌวย POS
ตຌองสามารถออก฿บก้ากับภาษีละรายงานภาษีขายเดຌ

การจายงินครัๅงดียวจบ หรือจายบบรายป รายดือน การจายบบครัๅงดียวจบ มักปຓน
งินกຌอน฿หญ จึงควรมัไน฿จวาพีออสนีๅท้างานทีไราตຌองการเดຌครบถຌวน สวนการจายบบ
รายปหรือรายดือนนัๅน ควรค้านวณคา฿ชຌจาย฿นระยะยาวดຌวยวาคุຌมหรือเม

มืไอ฿ชຌ POS เป อาจมีปญหากิดขึๅน จึงควรดูวางืไอนเขบริการหลังการขายปຓนอยางเร มีคา
฿ชຌจายส้าหรับการกຌปญหาตละครัๅงทาเร 

1

2
3

เรื่องหลักที่ควรถามคนขาย
กอนัสินใจซื้อเชน

เครื่องสแกนบารโค
      มืไอ฿ชຌสกนบารຏคຌดลຌว POS จะรูຌวาสินคຌาตัวนีๅคืออะเร ราคาทาเร ชวย฿หຌการคิด
งินปຓนเปอยางรวดรใวละถูกตຌอง ถຌาปຓนรຌานทีไมีลูกคຌาจ้านวนมาก ควรลือกตัวอานบารຏคຌด 
ทีไสกนเดຌรใว ดยดูจากอัตราการสกน ถຌาขายสินคຌาทีไมีขนาด฿หญหรือมีน้ๅาหนักมาก อาจ
พิจารณาลือกตัวสกนบบเรຌสาย พืไอเมตຌองยกสินคຌามา฿กลຌครืไอง POS จากประสบการณຏ 
ทีไคย฿ชຌตัวสกนบารຏคຌดมาหลายรุน พบวาสวนทีไสียเดຌงายคือบริวณสาย จึงอยากนะน้า
฿หຌลือกรุนทีไสามารถปลีไยนสายเดຌ
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      อุปกรณຏตอพวงหลานีๅเมจ้าปຓนตຌองมีครบทุกตัว ส้าหรับรຌานชหวยลใก โ ทีไมีทุนจ้ากัด นะน้า 
วา฿หຌริไมจากมีครืไอง POS ละตัวสกนบารຏคຌดกอน มืไอพอมีทุนลຌวจึงคอย โ ซืๅออุปกรณຏอืไนพิไม  
บางรຌานตอนปຂดรຌาน฿หม โ อาจยังเมมีจอสดงราคา ตเดຌมืไอปຂดรຌานเปลຌวสักระยะหนึไง
      หลังจากซืๅอครืไอง POS มาลຌว หากเมเดຌจดทะบียนภาษีมูลคาพิไม ราสามารถ฿ชຌงานเดຌลย 
ตหากจดทะบียนภาษีมูลคาพิไม ราตຌองติดตอกรมสรรพากรพืไอขออนุมัติ฿ชຌครืไองบันทึกการกใบ
งินกอน
      เหน โ กใขียนถึงการติดตอกับหนวยงานราชการลຌว ขอถมทຌายดຌวยขຌอมูลการขออนุญาต
รืไองตาง โ ทีไจ้าปຓนส้าหรับรຌานชหวยเวຌดຌวย ตอนปຂดรຌาน ฿หຌเปจดทะบียนพาณิชยຏทีไส้านักงานขต
หรือทศบาล ยืไนขอครัๅงดียว เมตຌองตออายุ สวน฿บอนุญาตทีไตຌองตออายุทุกป ชน ฿บอนุญาตสะสม
อาหาร ขอทีไส้านักงานขต หรือทศบาล คาธรรมนียมขึๅนอยูกับขนาดของรຌาน ฿บอนุญาตขายบุหรีไ 
สุรา ยาสຌน เพ ขอทีไส้านักงานสรรพสามิต คาธรรมนียมขึๅนอยูกับประภทสินคຌาละจ้านวนทีไขาย  
฿บอนุญาตขายอาหารสัตวຏ ขอทีไส้านักงานปศุสัตวຏ คาธรรมนียมขึๅนอยูกับประภทละจ้านวนสินคຌา
ทีไขาย ทัๅงนีๅมี฿บอนุญาตอืไนนอกหนือจากทีไกลาวมา หรือขຌอมูลอาจมีการปลีไยนปลง ควรติดตาม
ขาวปຓนระยะ โ ละคຌนหาขຌอมูลพิไมติมกอนเปติดตอสมอ

จอแสงราคา
      ชวย฿หຌลูกคຌาหในราคาสินคຌาขณะคิดงิน  ปญหาทีไพบบอยคือ จอเมสดงผลหรือสดงผล
เมสมบูรณຏ  กอนซืๅอจึงควรตรวจสอบกับบริษัททีไขาย POS วา จอสดงราคานีๅท้างานขຌากัน
เดຌกับครืไอง POS หรือเม 

ลิ้นชักเก็บเงิน
      ลิๅนชักนีๅตางจากลิๅนชักทัไวเปตรงทีไ ครืไอง POS จะสัไง฿หຌลิๅนชักกใบงินปຂดออกองดย
อัตนมัติมืไอรับงินจากลูกคຌา การมีลิๅนชักกใบงินจึงชวยปງองกันการขมยงินจากลิๅนชักเดຌ฿น
ระดับหนึไง

เครื่องพิมพใบเสร็จ
      ดยทัไวเปมีสองบบ คือ บบหัวขใม ละบบความรຌอน  ครืไองพิมพຏบบหัวขใมพิมพຏ 
เดຌชຌาละมีสียงดัง ครืไองพิมพຏบบความรຌอนพิมพຏเดຌรใวละงียบ จึงปຓนทีไนิยมมากกวา  
ขຌอควรระวังคือ ครืไองพิมพຏบบความรຌอนตຌอง฿ชຌกับกระดาษคมี เมสามารถ฿ชຌกับกระดาษ
ธรรมดาเดຌ วลาซืๅอกระดาษจึงตຌองลือกกระดาษทีไระบุวา฿ชຌกับครืไองพิมพຏบบความรຌอน
ทานัๅน ละการกใบรักษากระดาษคมีตຌองระวังเม฿หຌดนสง พราะจะท้า฿หຌกระดาษสืไอม
เดຌ  ขຌอควรระวังอีกรืไอง฿นการซืๅอกระดาษ คือมຌวนกระดาษทีไมีหนຌากวຌางกินเปหรืออຌวนกิน
เปจะเมสามารถ฿ส฿นครืไองพิมพຏเดຌ  กอนซืๅอจึงตຌองดูหนຌากวຌางละสຌนผานศูนยຏกลางของ
มຌวนกระดาษ฿หຌดี



      ดยตຌองขຌา฿จกอนวารຌานคຌาหลานีๅมักจะปຓนการซืๅอมาขายเป ดังนัๅนการลือกสินคຌาทีไจะขายจึง
มีความส้าคัญ ควรทีไตຌองตอบจทยຏความตຌองการของผูຌบริภค หรือก้าลังปຓนทีไตຌองการของตลาด ดย
จะตຌองติดตอผูຌผลิต หรือผูຌจัดจ้าหนายสินคຌา รวมถึงผูຌจัดสงสินคຌา ทัๅงนีๅ อาจตຌองค้านึงถึงประดในของ
ตຌนทุนสินคຌาทีไต้ไาละมีงืไอนเข฿นการด้านินธุรกิจนຌอย ชน งืไอนเขการช้าระงิน งืไอนเขการสงสินคຌา 
ปຓนตຌน พืไอ฿หຌการด้านินธุรกิจมีความยืดหยุนละสามารถสรຌางอกาสท้าก้าเรเดຌพิไมขีๅน 
      นอกจากนีๅ การลือกท้าลทีไตัๅงรຌานคຌา ตຌองศึกษาละท้าความขຌา฿จ฿หຌดี ควรลือกท้าลทีไขຌาถึง
ลูกคຌากลุมปງาหมายเดຌงาย ตัๅงอยู฿นชุมชนหรือสถานทีไมีผูຌคนผานเปมา พืไอ฿หຌสามารถตอบสนองความ
ตຌองการของลูกคຌาเดຌปຓนอยางดี

ศึกษาทำความเขาใจธุรกิจ1

เริ่มนรานโชหวยยุคใหม
อยางไร?ใหไปไสวย!!
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      หากพูดถึงการคຌาปลีก ิRetailingี จะหมายถึง การขายสินคຌา฿หຌกับผูຌบริภคคนสุดทຌาย ดยสวน
฿หญของการคຌาปลีกจะด้านินการคຌาผานผูຌคຌาปลีก ิRetailerี ซึไง฿นบຌานรากลุมรຌานคຌาปลีก หรือทีไ
รียกวา ชหวย นับวามีจ้านวนมากละกระจายอยูทัไวประทศกวา 5เเุเเเ รายดຌวยกัน
      ฿นชิงการขงขัน รຌานคຌาชหวยสวน฿หญยังเมสามารถตอกรกับธุรกิจคຌาปลีกสมัย฿หมเดຌ ละยัง
ขาดการบริหารจัดการธุรกิจทีไมีประสิทธิภาพ ต฿นชวงเมกีไปทีไผานมาจะพบวา รຌานคຌาชหวยริไมมี
การปรับตัวละพัฒนาพืไอยกระดับตัวองสูการปຓนรຌานคຌาชหวยยุค฿หม เมวาจะปຓน ปรับดีเซนຏ฿หຌ
รຌานคຌาดูทันสมัยสะดุดตา ปลีไยนระบบบริหารจัดการ จาก Manual สูการน้าอาทคนลยีมาชวย฿น
การจัดการธุรกิจ ตลอดจน฿ชຌชองทางออนเลนຏ สรຌางอกาสพิไมยอดขายละท้าการตลาด฿หຌมากขึๅน
 ส้าหรับผูຌประกอบการหนຌา฿หมทีไสน฿จจะริไมตຌนท้ารຌานคຌาชหวยยุค฿หม วิธีการขัๅนตอนริไม
ด้านินธุรกิจ จะตຌองพิจารณา฿นรืไองตางโ ดังนีๅ



       เมวาจะท้าธุรกิจ฿ดกใตาม สิไงส้าคัญของการริไมตຌนท้าธุรกิจ คือ การท้า฿หຌถูกตຌองตามกฎหมาย
ดังนัๅนการจดทะบียนพาณิชยຏ กับกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา จึงปຓนหนຌาทีไทีไผูຌประกอบการคຌาปลีกตຌอง
ปฏิบัติ ซึไงท้าเดຌทัๅง฿นลักษณะของบุคคลธรรมดาจຌาของคนดียว หรือหลายคนรวมกัน฿นลักษณะของ
นิติบุคคล ชน หຌางหุຌนสวนจ้ากัด หรือบริษัทจ้ากัด ดยตຌองด้านินการภาย฿น ใเ วัน นับตริไม
ประกอบการ ละสามารถยืไนค้าขอจดทะบียนเดຌทีไส้านักงานทะบียนพาณิชยຏ กรุงทพมหานคร 
฿นทຌองทีไ ทีไรຌานคຌาตัๅงอยู สวน฿นตางจังหวัด ฿หຌยืไนค้าขอเดຌทีไองคຏการบริหารสวนจังหวัด หรือทีไส้านักงาน 
พัฒนาธุรกิจการคຌาจังหวัด หรือดูขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไ วใบเซตຏกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา

จทะเบียนจัั้งธุรกิจ2

      ฿นการจ้าหนายสินคຌานัๅน จะมีทัๅง สินคຌาทีไเมตຌองขอ฿บอนุญาต฿นการจ้าหนาย ชน สินคຌาอุปภค
บริภคทัไวเป กับสินคຌาทีไตຌองมี฿บอนุญาต฿นการจ้าหนาย ชน สุรา ยาสูบ ละเพ ซึไงกลุมหลังนีๅ
ผูຌประกอบการตຌองด้านินการขอ฿บอนุญาต฿หຌถูกตຌองกับกรมสรรพสามิต ทีไส้านักงานสรรพสามิตพืๅนทีไ / 
พืๅนทีไสาขา ทีไรຌานคຌาตัๅงอยู หรือด้านินการขอ฿บอนุญาตผานอินตอรຏนใตของกรมสรรพสามิต หรือ฿น
กรณีทีไมีการน้าขຌาสินคຌาจากตางประทศมาจ้าหนาย จะตຌองศึกษาระบียบขຌอบังคับ฿นการปฏิบัติ 
ตลอดจนภาษีศุลกากรทีไตຌองช้าระ ดยดูรายละอียดขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไ วใบเซตຏกรมศุลกากร

ขอใบอนุญาจำหนาย
(กรณีขายสินคาที่ องขออนุญา )3

      ส้าหรับรຌานคຌาทีไมีรายรับจากการขายสินคຌากินกวา แุ่เเุเเเ บาทตอป ผูຌประกอบการจะตຌอง
ยืไนจดทะบียนภาษีมูลคาพิไมกับกรมสรรพากร ดยสามารถท้าเดຌ โ ชองทาง คือ ยืไนบบค้าขอผานทาง 
อินทอรຏนใตของกรมสรรพากร ละยืไนบบค้าขอดยตรง ณ หนวยจดทะบียนทีไตัๅงสถานประกอบการ 
หากอยู฿นขตกรุงทพฯ ฿หຌยืไน ณ ส้านักงานสรรพากรพืๅนทีไ ทีไรຌานคຌาตัๅงอยู สวนทีไอยูนอกขตกรุงทพฯ 
สามารถยืไนเดຌทีไ ส้านักงานสรรพากรพืๅนทีไสาขาทีไรຌานคຌาตัๅงอยูชนกัน ดยจัดตรียมอกสาร฿หຌครบถຌวน

จทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(กรณีมีรายรับเกินกวา1.8ลานบาท/ป)4
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      นนอนวารຌานคຌาปลีกหรือชหวย มักตຌองมีปງายรຌาน พืไอสรຌางการรับรูຌ ดังนัๅนผูຌประกอบการจะ
ตຌองขออนุญาตกับส้านักงานขตทศบาล หรือองคຏการบริหารสวนต้าบลทีไรຌานคຌาตัๅงอยู ซึไงจะมีการตรวจ 
สอบวาลักษณะปງายปลอดภัยหรือเม ละตຌองช้าระภาษีปງายปຓนประจ้าทุกป ภาย฿นดือนมีนาคม

ขอใบอนุญาิั้งปายและชำระภาษีปาย5

      นอกจากนีๅยังมีภาษีอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการด้านินธุรกิจคຌาสงทีไตຌองด้านินการ฿หຌถูกตຌอง เมวาจะ 
ปຓนภาษีตามประภทการจดทะบียน เดຌก ภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดา ิอัตราภาษีกຌาวหนຌาี ส้าหรับ
ธุรกิจบบจຌาของคนดียว หรือ ภาษีงินเดຌนิติบุคคล ิอัตราคงทีไี ส้าหรับธุรกิจ฿นรูปบบหຌางหุຌนสวน
จ้ากัด หรือบริษัทจ้ากัด

      ทุกทาน หในนวทางของการริไมตຌนท้ารຌานคຌาชหวยลຌว การท้าทุกอยาง฿หຌถูกตຌองตัๅงตกຌาวรก 
ถือปຓนการวางรากฐานทีไขใงกรง฿หຌกับธุรกิจ฿นอนาคตเดຌ

จัการภาษีอื่นๆที่เกี่ยวของ6

85



86

ทีไมาขຌอมูล : https://www.smeone.info



4.4
87



ธุรกิจขนสง-
สถานที่เก็บ

สินคา

ธุรกิจขนสง-
สถานที่เก็บ

สินคา
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Shipyours

      Shipyours ผูຌ฿หຌบริการคลังสินคຌาออนเลนຏหรือบริการ 
Order Fulພllment Serice ส้าหรับผูຌประกอบการ SME ราย
รกโ ของประทศ ตัๅงอยูทีไซอยลาดพรຌาว แเแ กทม. ดยผูຌ
บริหารวัย โ็ ปอยาง คุณจูนียร อานันท สุขุมภาณุมศร 
ผูຌรวมกอตัๅงธุรกิจซึไงบมพาะการปຓนผูຌประกอบการตัๅงตอาย ุ
แ็ ป

89

01

“ธุรกิจสมัยนี้เริ่มงายมากๆ ยิ่งคนรุนใหมรูจัก
เทคโนโลยี ทุกคนใช Facebook Google เปน

ศึกษาเพิ่มเ ิมอีกนิ หนอยสามารถเริ่มธุรกิจไ เลย”



      ดຌวยความมุงหวังบบดใกตางจังหวัดทีไตຌองชวย
ตายายขายของ฿นตลาด ละอยากจะยกระดับชีวิต
ครอบครัว฿หຌดีขึๅน ฿นยุคทีไปຓนนิสิต คณะนิทศศาสตรຏ 
จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย ทันทีทีไมีอกาสกใพรຌอมจะ
฿ชຌวลาเปกับการท้างานทีไหลากหลาย ปຓนพิธีกร 
YouโPla ละรวมกับพืไอนท้านืๅอละหมูอบหຌง
สเตลຏอมริกัน฿นชืไอ Beef Jerk วางขายตามหຌาง
สรรพสินคຌา ตมืไอยอดขายก้าลังจะติบตกใตຌองจอ
ปญหา พราะปຓนผูຌประกอบการรายลใกเมมีศูนยຏ
กระจายสินคຌาปຓนของตัวอง จะหาผูຌ฿หຌบริการ ยอด
ขายกใเปเมถึงกณฑຏ มืไอธุรกิจริไมเปตอยาก กลางป 
โ55็ จึงรวมกับพืไอนซึไงมีทัๅงจຌาของกิจการกดัง
สินคຌา ละมคຌาออนเลนຏ มารวมเขปญหาทีไมีดຌวย
การริไมธุรกิจ฿หมปຓน Fulພllment Center หรือ 
คลังสินคຌาออนเลนຏ ฿นชืไอ Shipours ขึๅน

      Shipours ฿หຌบริการจัดการสินคຌา฿หຌลูกคຌาบบ
ครบวงจรจนสินคຌาสงถึงมือผูຌซืๅอ ตัๅงตรับจัดกใบสินคຌา 
ดยลูกคຌาสามารถสัไงรงงาน฿หຌน้าสินคຌามาลงทีไกดัง
ของบริษัท มืไอมียอดสัไงซืๅอจะท้าการพใคสินคຌา มี
ระบบบารຏคຌดจัดการสตใอกสินคຌาละสงออก มีระบบ 
ชืไอมยงกับ Laada/ Shopee ละ JD มีครืไองมือ
ชวยการขายอยาง Sูcommerce ทีไ฿ชຌท้าตลาด มา
รวมอยู฿นทีไดียวกัน พรຌอมทัๅงชืไอมตอกับบริษัทรับ
จัดสงสินคຌา ชน เปรษณียຏเทย Kerr ฯลฯ ซึไงระบบ
นีๅรองรับการสัไงสินคຌาเดຌมากกวา แเเุเเเ ออรຏดอรຏ 
ตอวัน ขณะดียวกันยงัมีระบบบริหารจัดการขຌอมูล
฿หຌลูกคຌา พืไอ฿ชຌวางผนการตลาดเดຌอีกดຌวย รียกวา
สนับสนุนพอคຌามคຌาออนเลนຏบบครบวงจร ละ
พราะปຓนธุรกิจทีไมีทคนลยีปຓนหัว฿จส้าคัญ ระบบ
ตางโ จึงถูกขียนดຌวยปรกรมมอรຏทีไมีความรูຌ ความ 
ขຌา฿จธุรกิจตัๅงตระบบหนຌาบຌาน หลังบຌาน เปจนถึง
การบริการลูกคຌาอยางปຓนระบบ

ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊ .shipours.com
ู Facebook๊ Shipours
ู Line Ofພcial Account๊ @shipours
ู ระบบ Order Management Sstem ิOMSี
  พืไอบริหารจัดการตัๅงตรับออรຏดอรຏจากลูกคຌา
  จนถึงจัดสง 
ู ระบบบารຏคຌด฿นการตรวจสอบสินคຌาทุกชิๅน
  ทุกขัๅนตอน
ู Softare Features พืไอ฿หຌบริการครบวงจร
  มีระบบ มีการชืไอมตอกับ Platform Online
  ดึงออรຏดอรຏอัตนมัติจาก Market Place ชัๅนน้า 
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บริษัทศรีประสงคทรัคแอน
คอนเทนเนอรจำกั

91

      บริษัท ศรีประสงค ทรัคอน คอนทนนอร จ้ากัด หรือ 
SPS ชืไอดิม หຌางหุຌนสวนจ้ากัด ศรีประสงคຏขนสง ด้านินธุรกิจ
ดຌานการขนสงสินคຌามากวา 5เ ป ตัๅงอยูทีไ แเ/แเ ถนนพระราม โ 
กม.แ่ จังหวัดสมุทรสาคร จากธุรกิจครอบครัวทีไริไมกิจการมา
ตัๅงตรุนคุณพอ มืไอรุนลูก คุณทใอป ศิวัจน ศรีวีระรจน รียน 
จบสถาปตยกรรมศาสตรຏ มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌา
ธนบุรี เดຌริไมขຌามาชวยงาน฿น SPS เดຌมองหานวทางทีไจะชวย
฿หຌการท้างานมีประสิทธิภาพพิไมขึๅนละสรຌางชืไอสียง฿หຌปຓนทีไ
รูຌจัก฿นกลุมลูกคຌามากขึๅน

“ธุรกิจทุกวันนี้ถาใชเทคโนโลยีไ กอนก็จะไ
โอกาสกอน ยิ่งมีเทคโนโลยีมา อบโจทยเยอะ

เทาไหร ก็จะยิ่งมีโอกาสเยอะมากเทานั้น”

02



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊ .spstruck.com
ู Facebook๊ spstruck
ู ระบบ GPS ละ GPS tracking
  พืไอการบริหารละการจัดการดຌานลจิสติกสຏ  
ู ระบบบัญชี
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      ดຌวยงานบริการทีไมีอยู ซึไงมุงนຌนลูกคຌาทีไปຓนผูຌ
น้าขຌาละสงออก ครอบคลุมการขนสงบบครบวงจร 
ทัๅงขนสงภาย฿นประทศละประทศพืไอนบຌาน เม
วาจะปຓนสินคຌาหนัก บา หลใก ตูຌคอนทนนอรຏ ซึไง
ขนสงดยรถยนตຏ ๆ ลຌอ แเ ลຌอละรถทรลลอรຏ 
บริการรถหัวลากละหาง ฿นป โ5ๆเ เดຌขยายการ฿หຌ 
บริการจองรือ Freight Forarder บริการชิปปຂຕง 
ละด้านินการดຌานศุลกากรอยางครบวงจร พืไอรอง 
รับตลาดผูຌสงออกราย฿หมโ 
      การท้าธุรกิจนีๅ นอกจากรืไองสຌนทางละสถานี
฿นการขนสงลຌว ปจจัยหลักของธุรกิจ คือ รถยนตຏ 
ครืไองมืออุปกรณຏ รวมถึงคนขับรถ ซึไงคุณทใอปละ
ทีมผูຌบริหาร SPS เดຌ฿หຌความส้าคัญละมีการพัฒนา
ปรับปรุงอยูสมอ ทัๅงทยอยปลีไยนหัวรถ฿หม ปรับปรุง 
ทคนลยีหลักทีไมีความส้าคัญ คือ GPS ทีไจะพัฒนา
฿หຌปຓน Application พืไอพิไมความรวดรใวละมนู 
ย้า฿นการติดตามสินคຌา น้าระบบการรับูจายงิน 
อัตนมัติขຌามา฿ชຌ฿นการช้าระคา฿ชຌจาย ชน

คาผานทาง คารับตูຌ คาคืนตูຌปลา ฯลฯ ละมีนว
คิดจะชืไอมระบบนีๅกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ชน 
ศุลกากร ทารือ ฯลฯ นอกจากนีๅยังปลีไยน฿หຌพนักงาน
ขับรถ฿ชຌ Smart Phone ฿นการติดตอสืไอสารละ
อ้านวยความสะดวกทัๅง฿นรืไองการอนงิน การสง
ต้าหนงรถูสินคຌาทีไขนสง การถายภาพสินคຌา฿หຌ
ลูกคຌามืไอมีการติดตาม ฯลฯ
      ขณะทีไการบริหารจัดการ มีการ฿ชຌปรกรมบัญชี 
ละระบบการจัดการทีไสามารถกใบขຌอมูล ทัๅงทีมงาน 
คนขับรถ คา฿ชຌจายตางโ การออก฿บสรใจ การท้า
รายงาน ละสามารถ฿ชຌขຌอมูล฿นการวิคราะหຏลูกคຌา 
นอกจากนีๅยังพัฒนาปรับปรุงชองทางการติดตอ
สืไอสารกับลูกคຌาทัๅง Website ละ Facebook ซึไง
฿ชຌปຓนชองทางรับสมัครพนักงานพืไอปຓนดานรก
฿นการทดสอบการ฿ชຌทคนลยี฿นบืๅองตຌนอีกดຌวย 
ซึไงทัๅงหมดนีๅ ปຓนสิไงทีไทยอยท้าพืไอ฿หຌกิจการของ
ครอบครัวด้านินธุรกิจเดຌมีประสิทธิภาพพิไมขึๅน
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“ทุกอยางที่ทำมีการวางแผนหม  ถาคิ อะไรก็จะทำเลย
ถาคิ แลว ยังไมทำ อยาคิ ออกเสียง มิฉะนั้น

คนอื่นจะเอาไปทำ ซึ่งไมมีโอกาสไหน ีกวานี้อีกแลว”

      ดลิวอรีไปากชอง–ขา฿หญ Platform Delier ทีไ
พัฒนาดยคนเทยพืไอคนเทย ฿นรูปบบของ Local Delier 
฿หຌบริการ฿นพืๅนทีไปากชองละขา฿หญ จ.นครราชสีมา ดຌวยจุด
หมายของ คุณทศ ทศพร จุลพธ่ิ จຌาของกิจการทีไตຌองการ
ท้าพลตฟอรຏมออนเลนຏบบเรຌขีดจ้ากัด ฿หຌบริการลูกคຌาตลอด 
โไ ชัไวมง ดยมีระบบ Line@ ของรຌาน Seen Eleen ปຓนตัว
จุดประกาย ละริไมดินหนຌาพัฒนาตัๅงตป โ5ๆแ ปຓนตຌนมา

เลิเวอรี่ปากชอง-เขาใหญ
(DELIVERY PAKCHONG)

03



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊ .delierpakchong.com
ู Facebook๊ ดลิวอรีไปากชอง
ู Application๊  Pakchong Delier
  FoodาDrink 
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      ฿นระยะรกปຓนการพัฒนาดยปຂด Facebook 
Fanpage พืไอ฿หຌบริการลูกคຌาทีไตຌองการสินคຌา฿นรຌาน
สะดวกซืๅอตเมตຌองการออกจากบຌาน กอนจะพัฒนา
ปຓน Application ละขยายการ฿หຌบริการครอบู
คลุมมากขึๅน ดຌวยพืๅนฐานทีไรียนจบนิทศศาสตรຏ 
มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย มีประสบการณຏปຓนนัก
ขาวหนังสือพิมพຏ คุณทศจึงมีกระบวนการคิดละท้า 
พืไอสรຌางภาพลักษณຏละสืไอสารเปยังผูຌบริภค ขณะ
ดียวกันยังดินหนຌาซืๅอ฿จมคຌาดຌวยมใดงิน ไเเุเเเ 
บาท จกตຌนทຏผຌา฿บสีขียว฿หຌบบฟรีโ ตปຓนกลวิธี 
฿นการปรมทละสรຌางการรับรูຌบรนดຏสินคຌา฿หຌ
ลูกคຌาเดຌยาวนาน ละดยฉพาะงานทศกาลดนตรี
ทีไ฿หญทีไสุด฿นประทศเทยอยาง BIG Mountain 
ทีไเปตัๅงบูธ฿หຌบริการทัๅงรับสงคน หาทีไพัก ละจัดสง
อาหาร ฯลฯ เดຌสรຌางชืไอ฿หຌดลิวอรีไปากชองูขา฿หญ 
ปຓนทีไรูຌจักมากยิไงขึๅน
      ปจจุบันดลิวอรีไปากชอง ฿หຌบริการลูกคຌามาก
กวา แเุเเเ คน มีบริการตัๅงตการจัดสงอาหาร ละ 
ครืไองดืไม ซึไงมีรຌานอาหารปຓนสมาชิกกวา โเเ รຌาน  

การรับูสงพัสดุหรืออกสาร ละรับูสงบุคคล ดย 
รถจักรยานยนตຏ รถยนตຏ รถกระบะ รถตูຌ ฯลฯ บริการ 
คลินิกบຌานติดตัๅงครืไอง฿ชຌเฟฟງา ซอมบ้ารุง ดยชางทีไ
มีความช้านาญครอบคลุมทุกสาขา ละก้าลังขยาย 
บริการเปสูการจัดสงวัตถุดิบรຌานอาหาร บริการขนสง 
สินคຌาชขใง รวมกับบริษัท Inter Epress จ้ากัด 
ทัๅงหมดด้านินการผาน Application ละ Call 
Center โไ ชัไวมง 
      ส้าหรับ Application นอกจากจะชืไอมยง
ครือขายรຌานคຌาละผูຌ฿หຌบริการทัๅงหมดลຌว ยังสามารถ 
ตรวจสอบสถานะสินคຌา บริการช้าระงินอัตนมัติละ 
บริการขຌอมูลทีไนาสน฿จ฿นพืๅนทีไ จากประสบการณຏทีไ
ผานมาท้า฿หຌมองหในอกาสทางธุรกิจมากขึๅน คุณทศ 
จึงเดຌพัฒนา Application พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿หຌ
มากยิไงขึๅน฿นชืไอ ปากชอง TOKO ทีไคาดวานาจะ
พรຌอม฿หຌบริการลูกคຌาตใมรูปบบ ฿นชวงปลายป 
โ5ๆใ นีๅ อยางเรกใดี มืไอธุรกิจติบตกใเมลืมทีไจะคืน
ก้าเรสูสังคมดຌวยการจัดสงอาหาร฿หຌคนชราละผูຌ
พิการปຓนประจ้าอยางตอนืไองอีกดຌวย
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      Happy Box Delivery ปຓนธุรกิจบริการสงอาหาร 
ฟูງดดลิวอรีไ ิFood Delierี ฿นพืๅนทีไอ้าภอบอวิน จังหวัด
ชลบุรี ทีไกิดขึๅนมืไอ คุณศุภัชญา นิติสาพร เดຌมีอกาสหใน
รຌานอาหารของญาติ฿นตางจังหวัด ซึไงปຓน Partner บรนดຏ 
Delier ของตางประทศ กิดความสน฿จละหในวา฿นพืๅนทีไ
บอวินยังเมมีบริการ฿นลักษณะนีๅดยฉพาะบรนดຏคนเทย ดຌวย
ประสบการณຏทีไคยท้ารຌานอาหาร ละจัดการความยุงหยิงของ
กิจการวัสดุกอสรຌางทีไขຌามาชวยครอบครัวดย฿หຌผูຌชีไยวชาญคือ 
คุณบรรพต นิลพาณิชย พัฒนาซอฟตຏวรຏละระบบปฏิบัติการ
พืไอกຌปญหานัๅนเดຌส้ารใจ จึงเดຌชักชวนขຌามารวมกันศึกษาธุรกิจ 
฿หมนีๅ ประกอบกับริไมมีการพรระบาดของ Coidูแ้ ท้า฿หຌ 
คนเมกลຌาออกจากบຌาน จึงดินหนຌาธุรกิจนีๅกันอยางจริงจัง

Happy Box Delivery

04

“ องการเปน Startup หรือ SME
ที่ประสบความสำเร็จ และพัฒนาให

Happy Box Delivery ไ รับการจั อัน ับ
เปนธุรกิจแฟรนไชสที่นาซื้อแหงป”



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊ .Happbob.com
ู Facebook๊ happbodelierโเโเ
ู Instagram๊ happbodelier_
ู LINE Ofພcial Account๊ Happboบอวิน
ู ระบบ EูPament 
ู ระบบบัญชี Epress
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      มืไอหในอกาส฿นรูปบบธุรกิจทีไเดຌศึกษา จึง
ตัดสิน฿จสรຌางดลิวอรีไบรนดຏเทย฿นชืไอ Happ 
Bo Delier มຌจุดริไมตຌนตຌองการจะพัฒนา 
Application ปຓนครืไองมือกลางทีไรับออรຏดอรຏ ต
พราะขຌอจ้ากัดทีไตຌอง฿ชຌงินลงทุนสูง ละตຌองอัพดท
ปรกรมอยูสมอ จึงตัดสิน฿จสรຌางพลตฟอรຏมบน
ระบบ Cloud ดย฿ชຌ LINE Ofພcial Account ชืไอม
ตอกับวใบเซตຏทีไรวบรวมรຌานคຌา รຌานอาหาร฿นพืๅนทีไ
บอวิน ฿หຌลูกคຌาเดຌออดอรຏสินคຌาอาหารเดຌดยตรง 
ละปຂด฿หຌบริการตัๅงตวันทีไ แ็ กุมภาพันธຏ โ5ๆใ 
ปຓนตຌนมา  
      ดຌวยรูปบบธุรกิจ BโBโC คือ ติดตอรຌานอาหาร
฿หຌขຌามาอยูบน Platform ฿นรูปบบพารຏทนอรຏทาง
ธุรกิจ ละจัดสงอาหาร฿หຌกับลูกคຌามืไอมียอดสัไงซืๅอ 
ดยมี Rider หรือคนขับรถสงอาหารทีไขຌารวม ปຓน
ผูຌจัดสงสินคຌา฿หຌลูกคຌา ซึไง Happ Bo Delier มี
รຌานอาหาร฿นพืๅนทีไบอวิน รวมปຓนพารຏทนอรຏกวา

แเเ รຌาน ละมีผูຌสน฿จปຓนสมาชิก LINE Ofພcial 
Account ของ Happ Bo ฿นพืๅนทีไบอวินประมาณ 
ุ่เเเ กวาคน 
      นืไองจากปຓนธุรกิจทีไมีทคนลยีปຓนหัว฿จ
ส้าคัญ จึงมีจุดหมายจะพัฒนากิจการ฿น โ พารຏท 
หลัก คือ ดลิวอรีไ ละจ้าหนายพลตฟอรຏมดลิวอรีไ 
฿นรูปบบฟรนเชสຏ ซึไงปจจุบันเดຌปຂดสาขารกทีไ
อ้าภอปลวกดง จังหวัดระยอง ดยคิดคาบริการปຓน 
คาชา Serer รายป ประมาณ 5เุเเเ บาท ละคา
ซอรຏวิส ซึไงรวมถึงงานกราฟฟຂกละงานดຌานฆษณา 
ประชาสัมพันธຏประมาณดือนละ 5ุเเเ บาท ดยมี
ปງาหมายจะขยายพืๅนทีไ฿หຌบริการครอบคลุมทัๅงภาค
ตะวันออก ละพัฒนา฿หຌ Happ Bo Delier 
เดຌรับการยอมรับละชืไอถือจากกลุมปງาหมาย นอก 
จากนีๅยังมีผนจะพัฒนาระบบ Wallet ปຓนของตนอง 
รวมถึงพลตฟอรຏมฝากซืๅอของออนเลนຏ พืไอตอบ 
สนองความตຌองการของลูกคຌาตอเป
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บริษัทUnitedService
PhuketหรือUSP

      “nited Service Phuket ิ“SPี ด้านินธุรกิจดຌานการ
ขนสง Fulພllment ฿นจังหวัดภูกใต ซึไง คุณกฤต บญจอาธรศิริ 
ริไมขຌามาด้านินธุรกิจมืไอป โ55่ ดยซืๅอกิจการจากจຌาของ
ดิมทีไปຓนชาวตางชาติ จากพืๅนฐานทีไจบการศึกษามาจากประทศ 
นิวซีลนดຏ ละสัไงสมประสบการณຏท้างานมาจาก บริษัท CP All 
จ้ากัด จึงมองหในอกาสของธุรกิจ Fulພllment หรือ บริการ
คลังสินคຌาพรຌอมจัดสง ทีไมุงจาะกลุมชาวตางชาติทีไมาท้าธุรกิจ
หรืออยูอาศัย฿นมืองภูกใต05

“เทคโนโลยีจะชวยทั้งการบริหารจั การ แกปญหา
สินคาชำรุ  เสียหาย สูญหาย ไปจนถึงสรางการ
รับรูและใหบริการลูกคา ไ อยางสะ วกรว เร็ว”



ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Website๊ .uspphuket.com
ู Facebook๊ ยูเนตใดซอรຏวิสภูกใตูusp
ู Line Ofພcial Account๊
  unitedsericephuket 
ู ระบบบัญชี ละการบริหารจัดการ
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      ดยปຓนบริการทีไมุงอ้านวยความสะดวก฿หຌกับ
ลูกคຌา ตัๅงตการจัดกใบ กระจาย ละสงสินคຌาอยาง
ครบวงจร มีตัๅงตบริการน้าขຌาูสงออกสินคຌาระหวาง 
ประทศ ดยรับดูลอกสารทีไกีไยวขຌอง฿นการขนสง
ทัๅงทางบก ทางทะล ละทางอากาศรวมถึงบริการ
ดຌานลจิสติกสຏ บริการรับขนยຌายสิไงของพืไอยຌายบຌาน 
หรือส้านักงาน เมวาจะปຓนการยຌายออกจากภูกใต 
เปพืๅนทีไอืไน฿นประทศ ยຌายออกจากภูกใตเปอยูตาง
ประทศ หรือยຌายจากตางประทศขຌามาอยู฿นภูกใต 
บริการ฿หຌชาพืๅนทีไกดังกใบสินคຌา฿หຌกับลูกคຌาทัๅงชาว
ตางชาติทีไขຌามาท้าธุรกิจน้าขຌาูสงออก฿นประทศ 
เทย รวมถึงลูกคຌาชาวเทยทีไสน฿จ มีทัๅงการปลอยชา
บบตูຌฉพาะหรือบบสินคຌารายชิๅน ละปลอยชา
พืๅนทีไบางสวน฿หຌผูຌชาน้าเปบริหารจัดการบบบใดู 
สรใจ ซึไงขณะนีๅบริษัท฿นครืออยูระหวางการสรຌาง
คลังสินคຌาขนาดพืๅนทีไ 5ุ่เเ ตร.ม. ซึไงสวนหนึไงจะ
ปຓนพืๅนทีไส้านักงาน “SP ฿หม ละพืๅนทีไ฿หຌบริการ
คลังสินคຌารวมประมาณ แุ5เเ ตร.ม. เวຌบริการลูกคຌา

      ขณะดียวกันเดຌมีการสรຌางภาพลักษณຏ พืไอสรຌาง
ความชืไอมัไน฿หຌลูกคຌาทัๅงชาวตางชาติ รวมถึงคนเทย
ทีไอยู฿นพืๅนทีไภูกใต กระบีไ พังงา ฯลฯ ดยการพัฒนา
สถานทีไท้าการหง฿หม พัฒนาระบบการ฿หຌบริการ 
ดยฉพาะระบบจัดกใบขຌอมูลลูกคຌา ขຌอมูลสินคຌา ซึไง
ปຓนสิไงส้าคัญของธุรกิจ ดຌวยการพัฒนาระบบซอฟตຏวรຏ 
ขึๅนมารองรับ ซึไงจะชืไอมยงระบบบริการลูกคຌา ตัๅงต 
รับค้าสัไง จัดกใบสินคຌา ฿หຌบริการจัดสง รวมถึงการ
ติดตามสินคຌาอยางครบวงจร มีการ฿ชຌ Barcode 
Scanner ฯลฯ นอกจากนีๅจะมีการชืไอมยงตัๅงต
ระบบหนຌาบຌาน ระบบช้าระงิน ระบบบัญชี ระบบ
บริหารจัดการตางโ ขຌาดຌวยกัน ซึไงขณะนีๅอยูระหวาง
฿หຌผูຌชีไยวชาญท้าการพัฒนาระบบดังกลาว 



ทาเทียบเรืออาวปอ

      ทาทียบรืออาวปอ ตัๅงอยูทีไต้าบลปຆาคลอก อ้าภอถลาง 
จังหวัดภูกใต ปຓนตຌนบบการพัฒนาดຌวยการน้าทคนลยีละ
นวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกตຏ฿ชຌ พืไอปງาหมายการปຓนทารือ
อัจฉริยะทีไมุงนຌนความปลอดภัย฿นการทองทีไยวทางทะลปຓนหลัก 

ภาย฿ตຌนวคิด ความปลอดภัยคือหัว฿จของการทองทีไยว ตาม
จตนารมณຏของ กด้า หรือคุณเชยา ระพือพล ผูຌบริหารบริษัท 

พัชทรี ทัวรຏ กรุຍป จ้ากัด ผูຌเดຌรับสิทธิสัมปทาน฿นการบริหารทาทียบ 

รืออาวปอจากกรมธนารักษຏ ดยมี คุณภีมูธนภัทร ทัไวเตรภพ 

ปຓนหัวรงส้าคัญ฿นการสานตอจตนารมณຏ 
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“เมื่อเทคโนโลยี อรองไมไ  ยื หยุนไมไ
โกงไมไ  การเนนเทคโนโลยีเปนมา รฐาน

จะชวยทำใหคุณภาพการทองเที่ยว
ของภูเก็ ีขึ้นและมีมา รฐาน ามมา”
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      อาศัยทีไคุณภีมมีประสบการณຏท้าธุรกิจตัๅงตสมัย
รียนอยูชัๅนปทีไ โ คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวาง 
ประทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จาก
ธุรกิจ Mocktail น้ๅาผลเมຌ ฿นชืไอ Anfrida ทีไประสบ
ความส้ารใจละเดຌรับความนิยมอยางพรหลาย สามารถ 
ขยายธุรกิจ฿นรูปบบฟรนเชสຏทัๅง฿นประทศละตาง
ประทศ กอนจะตัดสิน฿จขายบรนดຏ฿หຌกับคูคຌาชาว
อินดนีซียมืไอป โ5ๆเ พรຌอมทัๅงยกทีมงานขຌามาคิดคຌน 
พัฒนา บริหารทาทียบรือละธุรกิจทองทีไยว฿หຌกับ
คุณลุง 
      นืไองจากทาทียบรือปຓนสวนหนึไงของ Suppl 
Chain ทีไส้าคัญของการทองทีไยวทางทะล ดยฉพาะ 
ทาทียบรืออาวปอพราะปຓนทารือเปยังหลงทองทีไยว 
ชืไอดัง฿นอาวพังงา ชน กาะจมสຏบอนดຏหรือขาตะปู 
กาะยาว ชุมชนกาะปนหยี ฯลฯ คุณภีมจึงเดຌคิดคຌน
วิธีการจัดระบียบละสรຌางมาตรฐานความปลอดภัย
ของการทองทีไยวทางทะล ภาย฿ตຌชืไอ FLOWLOW 
ซึไงปຓนพลตฟอรຏมระบบบริหารจัดการทัๅงนักทองทีไยว 
ละทาทียบรือ ทีไมีทัๅงขຌอมูลส้าคัญตอการทองทีไยว 
ขຌอมูลนักทองทีไยว ละความชวยหลือตางโ ผานสาย 
รัดขຌอมือของนักทองทีไยว ท้าการติดตัๅงกลຌอง CCT” 
พรຌอมกลຌองตรวจจับ฿บหนຌาละอุณหภูมิรางกาย

ัวอยางการใชเทคโนโลยี
ู Facebook๊  ຟolo.co
ู ระบบความปลอดภัยทารือ๊ GPS/
  กลຌอง CCT”/ ครืไอง Scan QR Code/
  สายรัดขຌอมือ ิristbandี
ู ระบบ EูPament๊ FLOWPAY

จัดท้าระบบขຌาูออกทาทียบรือดย฿ชຌสายรัดขຌอมือ 
QR code ละระบบตรวจจับ฿บหนຌา ิFace Recognitionี 
รวมถึงสายรัดขຌอมือบบ GPS พืไอความปลอดภัยมืไอ
กิดหตุฉุกฉิน ทัๅงนีๅ FLOWLOW มีประกันภัยอุบัติหตุ 
สริม฿หຌกับนักทองทีไยวทุกคน นอกจากนีๅยงัมีครืไอง 
ลงทะบียนบบพกพาละครืไอง Kiosk เวຌ฿หຌนักทอง
ทีไยวท้าการลงทะบียนเดຌดຌวยตัวอง ฿นอนาคต จะสริม 
บริการการจายงินอิลใกทรอนิกสຏ ิEูPamentี ฿นนาม 
FLOWPAY พืไออ้านวยความสะดวกกนักทองทีไยว
ละกระตุຌนศรษฐกิจ฿นพืๅนทีไอีกดຌวย
      อยางเรกใดี ชืไอมัไนวา฿นอีก แูโ ป มาตรฐานความ
ปลอดภัย฿นการทองทีไยวทางทะลทีไ FLOWLOW  
ผลักดัน จะท้า฿หຌการทองทีไยวภูกใตมีคุณภาพมาตรฐาน 
ทีไดี฿นระดับสากล ละเดຌรับความชืไอถือจากนักทอง
ทีไยวทัไวลก รวมทัๅงมีผนจะยกระดับธุรกิจทองทีไยว
ทางทะลตามนวความคิด Blue Econom ทีไปลอดภัย 
ละยัไงยืนดยรวมกับบริษัท บຌานปู นใกซຏ จ้ากัด พัฒนา 
รือฟอรีไเฟฟງา ซึไงจะปຓนตຌนบบดຌานการลดมลพิษ
ละประหยัดพลังงาน กอนจะขยายเปสูผูຌประกอบ
ธุรกิจรือน้าทีไยวอืไนโ พืไอรวมกันท้าธุรกิจทีไสรຌางความ 
ยัไงยืน฿หຌกับทรัพยากรธรรรมชาติละสิไงวดลຌอมตอเป
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- Goods Status Checking
- Pay After ตeceived

Order  Goods

Customers

- Operation

- Mobile Application
- Order Management System

Sending Goods

- Goods Status Checking
- Pay After ตeceived

Order  Goods

Customers

- Operation

- Mobile Application
- Order Management
  System

Sending Goods
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- GPS Tracking
 - ดต code / Barcode Scan
- Transport Management
   System

- Automated Storage & ตetrieval System
- Automated Guided Vehicles
- Automatic Forming & Packing System

- Warehouse Management System
- Material Handling Equipment
- ตobots

- Transportation

- Cloud Technologies
- Internet of Things

- GPS Tracking
 - ดต code / Barcode Scan
- Transport Management System

- Automated Storage & ตetrieval System
- Automated Guided Vehicles
- Automatic Forming & Packing System

- Warehouse Management System
- Material Handling Equipment
- ตobots

- Transportation

- Cloud Technologies
- Internet of Things



เรียนรูทำธุรกิจขนสง
รับสงเอกสารและพัส ุภัณฑ)

      นืไองจากธุรกิจขนสงมีหลากหลายประภท ดยฉพาะทีไเดຌรับความนิยมอยู฿นขณะนีๅมีทัๅงกลุม 
Epress ซึไงปຓนการขนสงพัสดุ หรือกลุม Delier Serice ซึไงปຓนการขนสงออนดีมานดຏ ชน อาหาร/ 
อกสาร ฯลฯ ทีไอาจจะมีวิธีการตกตางกันออกเป มืไอศึกษาท้าความขຌา฿จละลือกธุรกิจทีไตຌองการลຌว 
ควรมีการท้าผนธุรกิจ/การตลาด ละผนการหาลูกคຌา พืไอปຓนทิศทางการด้านินธุรกิจ฿หຌติบต 

ศึกษาทำความเขาใจและวางแผน
การทำธุรกิจ

      ฿นยุคทีไการคຌาออนเลนຏเดຌรับความนิยมละติบตขึๅนบบกຌาวกระดด สงผล฿หຌธุรกิจทีไติบต 
ปຓนคูฝดตามมาติดโ พราะกีไยวนืไองปຓนหวงซกิจกรรมทีไท้า฿หຌสินคຌาเปถึงมือผูຌบริภค คงหนีเม 
พຌนธุรกิจขนสงสินคຌาละคลังสินคຌา ซึไงกลายปຓนทีไหมายปองของผูຌประกอบการหนຌากาละ฿หมอยาง
เมขาดสาย ทีไผานมาจึงมีผูຌประกอบการราย฿หญูลใก ผูຌประกอบการขຌามชาติ ขຌามาชิงสวนบง การ
ตลาด฿นธุรกิจนีๅกันอยางคึกคักส้าหรับผูຌทีไสน฿จจะริไมตຌนธุรกิจขนสงูคลังสินคຌา มีนวทางด้านินการ
บืๅองตຌนเดຌดังนีๅ

1
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     พืไอด้านินธุรกิจ฿หຌถูกตຌองตามกฎหมาย สรຌางความนาชืไอถือ ละปຓนอกาส฿นการขຌาถึงบริการ
รวมถึงสิทธิประยชนຏจากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการงิน การด้านินธุรกิจทุกประภทควรมีการจด
ทะบียนพาณิชยຏ ซึไงท้าเดຌทัๅง฿นรูปบบบุคคลธรรมดาจຌาของคนดียว หรือนิติบุคคล ชน หຌางหุຌนสวน
จ้ากัด หรือบริษัทจ้ากัด ดยด้านินการภาย฿น ใเ วัน นับตริไมประกอบการ ทีไส้านักงานทะบียน
พาณิชยຏ กรุงทพมหานคร หรือทีไองคຏการบริหารสวนจังหวัด หรือดูขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไ วใบเซตຏ
กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา .dbd.go.th

จทะเบียน
พาณิชย

ขอใบอนุญาประกอบกิจการและ
ำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ยืไนค้าขอ฿บอนุญาตประกอบการขนสงเมประจ้าทาง ซึไงครอบคลุมรถขนสงสัตวຏ สิไงของ ต
เมครอบคลุมรถกระบะ รถจักรยานยนตຏ ดยการยืไนบบ ขส.บ.แแ ก พรຌอมอกสาร ประกอบ
ดຌวย แี หนังสือรับรองนิติบุคคล โี หนังสือบริคณหຏสนธิ ใี รูปถายส้านักงานละสถานทีไกใบ
รถ ไี หลักฐานสดงสิทธ่ิ฿ชຌสถานทีไกใบรถ ชน ภาพถาย ฉนด ทะบียนบຌาน 5ี ครืไองหมาย
ประจ้ารถ ทัๅงนีๅ ฿บอนุญาตมีคาธรรมนียมฉบับละ ไุเเเ บาท ตออายุทุก ใ ป 

วางหลักทรัพยຏค้ๅา ปຓนงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาล รวมเมกิน ใเเุเเเ บาท หรือวางปຓน
สัญญาประกันภัย / กรมธรรมຏประกันภัย ละตຌองปฏิบัติตามขຌอก้าหนดดຌานความปลอดภัย 

จดทะบียนรถยนตຏละสียภาษีรถยนตຏประจ้าป กรณีปຓนรถสิบลຌอขึๅนเปตຌองติดตัๅง GPS 

ยืไนขอ฿บขับขีไส้าหรับพนักงานขับรถตามน้ๅาหนักของรถทีไ฿ชຌ ชน ฿บขับขีไชนิดทีไ แ ส้าหรับรถ
ขนสงทีไมีน้ๅาหนักรวมขนเมกิน ใ.5 ตัน ชนิดทีไ โ ส้าหรับรถขนสงทีไมีน้ๅาหนักรวมขนกิน ใ.5 
ตัน ฿บขับขีไรถยนตຏ รถจักรยานยนตຏ ปຓนตຌน 

ปฏิบัติตามงืไอนเขสถานประกอบการขนสง/จุดรับสงพัสดุ ชน สดง฿บอนุญาตทีไสถานประู
กอบกิจการ ส้าหรับผูຌฝากสงสินคຌาตຌองสดงบัตรประชาชน กรณีมีคลังสินคຌาจะตຌองจัดตัๅงอยู
฿นพืๅนทีไคลังสินคຌา ปຓนตຌน

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2

3
โ ย ำเนินการ ณ กรมการขนสงทางบก หรือสำนักงานขนสงจังหวั ทั่วประเทศ ประกอบ วย
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      ดยฉพาะระบบซอฟตຏวรຏ ซึไงมีความส้าคัญกับการด้านินธุรกิจยุคปจจุบัน พราะชวยลดระยะ
วลาการท้างาน ลดความผิดพลาด กຌปญหาการท้างานลาชຌา ละตรวจสอบกระบวนการท้างานเดຌอีก
ดຌวย ดยซอฟตຏวรຏทีไส้าคัญส้าหรับธุรกิจขนสง ชน Shipment/Transport Controlุ Logistics 
Supportุ Transportation Managementุ Radio Frequenc Identiພcation๊ RFIDุ EูLogistic 
ฯลฯ รวมถึงซอฟตຏวรຏดຌานการบริหารจัดการ ชน ระบบบัญชี ระบบบริหารการขาย ระบบบริหารงาน
บุคคล ฯลฯ
      นอกจากนีๅควรพัฒนาธุรกิจ฿หຌขຌาสูระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ้เเแ ิhttp๊//online. 
anຟip.com/nodc/amrt/mobile/inde.htmlี

      การท้าธุรกิจ฿นยุคปจจุบัน สิไงทีไตຌอง฿หຌความส้าคัญริไมตัๅงตการสรຌางบรนดຏ ละสรຌางตัวตน฿น
ลกดิจิทัล ดยหาจุดขใงทีไเมหมือน฿ครละสืไอสาร฿หຌลูกคຌารับรูຌ ดຌวยการตอกย้ๅาถึงสิไงทีไจะตอบ
ความตຌองการลูกคຌา ส้าหรับธุรกิจขนสง สิไงทีไจะสรຌางความดดดนครอง฿จลูกคຌาเดຌมีตัๅงต

นำเทคโนโลยีเขามาชวยจัการธุรกิจ
และพัฒนาธุรกิจไใหมารฐาน4

เลือกใชกลยุทธการทำธุรกิจ
และการลา5

      พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการกระจายสินคຌา฿หຌรวดรใว การมีศูนยຏกระจายพัสดุละจุด฿หຌ
บริการรับพัสดุ จะปຓนตัวชวยส้าคัญ หรือบางรายอาจ฿ชຌมดลธุรกิจบบฟรนเชนຏ ฿นการขยายจุด
฿หຌบริการเดຌอีกดຌวย

ศูนยกระจายพัสุและจุให
บริการรับพัสุ6

สรຌางความตกตางละมุงจับลูกคຌาฉพาะกลุม พืไอสรຌางอกาส฿นการขຌาถึงตลาดปງาหมาย 
สรຌางบริการทีไมีคุณภาพ นาชืไอถือ คือ ปຓนบริการทีไสะดวก รวดรใว สินคຌาเมสียหายมืไอถึงมือผูຌรับ 
ราคาทีไถูกกวา ตอบจทยຏกวา ท้า฿หຌรูຌสึกคุຌมคากวา มักปຓนตัวลือกอันดับตຌนโ ของผูຌบริภคสมอ 
จับมือกับพันธมิตรทัๅงผูຌประกอบการ Eูcommerce หรือ Online Platform พืไอสรຌางความรูຌจัก
ละพิไมก้าลังการขนสงสินคຌา รวมถึงสรຌางความรวมมือกับผูຌ฿หຌบริการขนสงดຌวยกันอง฿นรูปบบ
ครือขายธุรกิจหรือรวมลงทุน พืไอ฿หຌกิดการชืไอมตอสຌนทางการขนสงระหวางผูຌประกอบการ

-
-
-
-



      มืไอกิจการขายสินคຌาเดຌกินกวา แุ่เเุเเเ บาทตอป จะตຌองจดทะบียนภาษีมูลคาพิไมกับกรม
สรรพากร ดยตຌองยืไนค้าขอจดทะบียนภาย฿น ใเ วัน นับตวันทีไมีรายรับกิน ส้าหรับผูຌประกอบการ
ทีไอยู฿นขตกรุงทพฯ ฿หຌยืไน ณ ส้านักงานสรรพากรพืๅนทีไทีไรຌานคຌาตัๅงอยู สวนตางจังหวัด สามารถยืไน
เดຌทีไส้านักงานสรรพากรพืๅนทีไทีไรຌานคຌาตัๅงอยู หรือจะยืไนบบค้าขอผานทางอินทอรຏนใตของกรมสรรพากร 
กใเดຌชนกัน ดยจัดตรียมอกสาร฿หຌครบถຌวน หรือดูรายละอียดพิไมติมเดຌทีไ วใบเซตຏกรมสรรพากร
.rd.go.th

จทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม7

      นอกจากนีๅยังมีภาษีอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการด้านินธุรกิจขนสงทีไตຌองด้านินการ฿หຌถูกตຌอง เมวาจะ
ปຓน ภาษีตามประภทการจดทะบียน เดຌก ภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดา ิอัตราภาษีกຌาวหนຌาี ส้าหรับ
ธุรกิจบบจຌาของคนดียว หรือ ภาษีงินเดຌนิติบุคคล ิ อัตราคงทีไี ส้าหรับธุรกิจ฿นรูปบบหຌางหุຌนสวน
จ้ากัด หรือบริษัทจ้ากัด รวมถึงภาษีปງาย ทีไผูຌประกอบการจะตຌองขออนุญาตกับส้านักงานขต ทศบาล 
หรือองคຏการบริหารสวนต้าบล ทีไธุรกิจตัๅงอยู ดยจะตຌองช้าระภาษีปງายปຓนประจ้าทุกปภาย฿นดือน
มีนาคม 

      สุดทຌายทีไส้าคัญ คือ การขึๅนทะบียนนายจຌาง ซึไงตามกฎหมาย นายจຌางทีไมีลูกจຌางตัๅงต แ คนขึๅนเป 
ตຌองขึๅนทะบียนนายจຌาง ิ ดาวนຏหลดบบขึๅนทะบียนนายจຌาง สปส.แูเ .sso.go.thี พรຌอมกับขึๅน
ทะบียนลูกจຌางปຓนผูຌประกันตน ภาย฿น ใเ วัน ละมืไอมีการรับลูกจຌาง฿หมพิไมขึๅน ตຌองจຌงขึๅนทะบียน 
ลูกจຌาง฿หมภาย฿น ใเ วันชนกัน ดยยืไนอกสารเดຌทีไ ส้านักงานประกันสังคมกรุงทพมหานคร พืๅนทีไ แูแโ 
หรือ ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดละสาขา 

      ชืไอวาขຌอมูลหลานีๅจะปนนวทาง฿หຌมือ฿หมทีไกําลังคิดะกຌาวสูธุรกิจขนสงละคลังสินคຌา นําเป
฿ชຌริไมตຌนธุรกิจเดຌ พราะริไมตຌนดี ยอมมีชัยเปกวาครึไง

จัการภาษีอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

ขึ้นทะเบียนนายจาง-ขึ้นทะเบียนผูประกันน

8
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1 2

3 4

5 6

เรียนรูทำธุรกิจขนสง
รับสงเอกสารและพัส ุภัณฑ)

ศึกษาทำความเขาใจและ
วางแผนการทำธุรกิจ

เลือกใชกลยุทธการทำ
ธุรกิจและการ ลา

ศูนยกระจายพัส ุและ
จุ ใหบริการรับพัส ุ

จ ทะเบียนพาณิชย

ขอใบอนุญา ประกอบการ
กิจการและ ำเนินการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ

นำเทคโนโลยีเขามาชวย
จั การธุรกิจและพัฒนา
ธุรกิจไ ใหมา รฐาน
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ทำธุรกิจขนสงเกี่ยวของ
กับหนวยงานไหนบาง?

• กรมพัฒนาธุรกิจการคา เว็บไซ  www.dbd.go.th
• กรมการขนสงทางบก  www.dlt.go.th
• สำนักงานเข  เทศบาล หรือองคการบริหารสวน ำบล
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Keys to Success
ปจจัยความสำเร็จ
ในการใชเทคโนโลยี)
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      ปจจัยความส้ารใจ฿นการน้าทคนลยีมา฿ชຌ฿นการด้านินธุรกิจ สามารถยกออกปຓน 
โ ปจจัยหลัก คือ ิแี ระดับทคนลยีทีไหมาะสมของผูຌประกอบการ ละ ิโี คุณสมบัติ
ทีไผูຌประกอบการ SME พึงมี฿นการด้านินธุรกิจ 
      ดังนัๅน ฿หຌผูຌประกอบมีความพรຌอมรับการปลีไยนปลง฿นการน้าทคนลยีมา฿ชຌ ประยชนຏ 
฿นการพิไมประสิทธิภาพทางธุรกิจนัๅน จะมีคุณลักษณะ ิCommon Characteristicี ทีไส้าคัญ
เดຌ ็ ดຌาน คือ แี ความรูຌละการขຌาถึงความรูຌ โี ทักษะผูຌประกอบการ ิEntrepreneurial Mindี 
ใี มดลธุรกิจ ิBusiness Modelี ไี การบริหารองคຏกร ิOrganiational Managementี 
5ี ความสามารถดຌานทคนลยี/นวัตกรรม ๆี การบริหารความสีไยงละระดมทุน ละ ็ี 
ครือขาย ิNetorkี

      การด้านินธุรกิจทุกวันนีๅปฏิสธเมเดຌวาทคนลย ีกลายปຓนปจจัยทีไมีความส้าคัญ
ละมีผลตอการปรับกระบวนการทางธุรกิจ฿นรูปบบ฿หม โ ทีไมีการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏ 
ทคนลยีละนวัตกรรม มาปຓนหลักการ฿นการชืไอมยงการท้างาน การสืไอสาร ควบคุม 
ตลอดจนการประมวลผลพืไอตัดสิน฿จทีไถูกตຌอง รวดรใว สงผลถึงการสรຌางคุณคาละสรຌาง
ความตกตาง฿หຌกับสินคຌาละบริการ ลดตຌนทุนการผลิต พิไมขีดความสามารถ฿นการ
ขงขัน฿หຌผูຌประกอบการพรຌอมรับกับการปลีไยนปลงอยูสมอ
      ดังนัๅน พืไอ฿หຌผูຌประกอบการ SME ละผูຌสน฿จ เดຌส้ารวจความพรຌอมละความตຌองการ 
ของตัวอง฿นการจะน้าทคนลยีมา฿ชຌ฿นกิจการ ผานบบประมิน ซึไงประกอบดຌวย ใ สวน 
เดຌก สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเป สวนทีไ โ บบประมินความพรຌอม ละสวนทีไ ใ บบประมิน 
ความตຌองการ฿ชຌทคนลยี ทัๅงนีๅ ผูຌตอบบบประมินสามารถตรวจสอบความตຌองการดย
ปรียบทียบจากผลคะนนตามทีไก้าหนด

คุณสมบัิสูความสำเร็จ
เพื่อความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการวิเคราะหระับ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมของผูประกอบการ

(Self-Assessment)



สวนที่1 ขอมูลทั่วไป

สวนที่2
แบบประเมินความพรอม
เปนการประเมินทัศนค ิในการนำเทคโนโลยีมาใชโ ยพิจารณา
ใน านความพรอมความ องการใชงานและการรับมือกับ
ปญหาอุปสรรคที่เกิ ขึ้นจากการใชงานเทคโนโลยี างๆ

กรุณาใหคะแนนในและหัวขอที่สอคลองกับนเอง
มากที่สุโยคาคะแนนางๆมีความหมายังนี้

6  =  เห็น วยมากที่สุ 5  =  เห็น วย
4  =  คอนขางเห็น วย 3  =  คอนขางไมเห็น วย 
2  =  ไมเห็น วย 1  =  ไมเห็น วยอยางยิ่ง

ชืไอกิจการ/รຌาน/บริษัท
ชืไอูนามสกุล
ทีไอยู

อีมล
ทรศัพทຏ    ทรสาร
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คาคะแนน
มีการ฿หຌความสน฿จ฿นทคนลยี฿หมส้าหรับธุรกิจ
อยูสมอ01
สถานการณຏตึงครียดของธุรกิจเมเดຌมีผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพ฿นการท้างานละการตัดสิน฿จ02

การ฿ชຌทคนลยี฿นการด้านินธุรกิจ คือ สิไงทีไตຌองท้า03
มืไอมีการทดลองท้า/ หรือ฿ชຌทคนลยีอุปกรณຏ฿หมโ
มีความชืไอมัไนวาตัวองจะท้า/ หรือ฿ชຌ เดຌส้ารใจ04
มัก฿ชຌการวางผนอยางปຓนระบบมากกวาการ฿ชຌ
สัญชาตญาณ฿นการท้าธุรกิจ 05
การ฿ชຌทคนลยี฿หมโ เมเดຌปຓนความสีไยง฿น
การท้าธุรกิจ06
มักรียนรูຌจากสิไงทีไคยท้าผิดพลาด ละหาทางกຌเข
ปງองกันอยูสมอ07
หากมีวิธีการหรือทคนลยี฿หมโ ส้าหรับธุรกิจ
กใพรຌอมทีไจะทดลอง฿ชຌ08
ปจจุบัน หากเม฿ชຌทคนลยี฿นการท้าธุรกิจ ถือวา
เมมีการพัฒนาตัวอง09
มีความยินดีทีไจะจายงินส้าหรับทคนลยี฿หมโ
พืไอชวยลดปญหา฿นการท้าธุรกิจ10
ทุกสิไงทุกอยางทีไกิดขึๅนกับตัวรา กิดจาก
การตัดสิน฿จละการกระท้าของราทานัๅน11
สามารถรับมือกับความครียด฿นการท้าธุรกิจเดຌดี
ละมองวาปຓนการรียนรูຌสิไง฿หมโ 12

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ
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สวนที่3
แบบประเมินความ องการใชเทคโนโลยี
เปนการประเมินความ องการใชเทคโนโลยีเพื่อใหทราบวา
เทคโนโลยีอะไรที่ผูประกอบการใหความสำคัญที่จะนำมาใชใน
การ ำเนินธุรกิจ

กรุณาใหคะแนนในและหัวขอที่สอคลองกับนเอง
มากที่สุโยคาคะแนนางๆมีความหมายังนี้

6  =  สำคัญมากที่สุ 5  =  สำคัญ
4  =  คอนขางสำคัญ 3  =  คอนขางไมสำคัญ
2  =   ไมสำคัญ 1  =  ไมสำคัญอยางยิ่ง
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คาคะแนนปจจัย
การท้างานปຓนประจ้า฿นทุกวัน
ิRoutine procedureี01
การบริหารลูกคຌา
ิCustomer relationship managementี02

การบัญชี ิAccountingี03

การตลาด ิMarketingี04

การผลิต ิProduction lineี05
การสรຌางประสบการณຏปลก฿หม ประทับ฿จ฿หຌ
กลูกคຌา ิCustomer eperienceี 06

การชใคสตຍอก ิStocking า Warehousingี07
การบริหารจัดการหวงซอุปทาน
ิSuppl chain managementี08

การบริหารจัดการบุคคล ิHR managementี09
การวิคราะหຏขຌอมูลทีไมีความส้าคัญกับการท้าธุรกิจ
ิData analsisี10
ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ครืไองจักร อุปกรณຏ ิMachineุ
Toolsุ Equipmentุ Automation and Robot etc.ี11

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ

6     5      ไ      ใ      โ      แ
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เทคโนโลยีใน านใ ที่มีความสำคัญมากที่สุ สำหรับการทำธุรกิจของคุณ
กรุณาเลือกคำ อบจาก ารางเทคโนโลยีในสวนที่ 3) พรอมบอกเห ุผล

ปญหา านเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากที่สุ ใน อนนี้สำหรับการทำธุรกิจของคุณ
กรุณาเลือกคำ อบจาก ารางเทคโนโลยีในสวนที่ 3) พรอมบอกเห ุผล

สวนที่4

สวนที่5
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เฉลยผลการ อบแบบประเมิน

1 - 44

45 - 88

89 - 132

เมมีความตຌองการละความพรຌอม฿นการนำทคนลยีมา฿ชຌ
฿นการประกอบธุรกิจ

มีความสน฿จละมีความพรຌอม หรือมีการริไมตຌนนำทคนลยี
มา฿ชຌ฿นการประกอบธุรกิจ 

มีความตຌองการละความพรຌอม฿นการนำทคนลยีมา฿ชຌ฿น
การประกอบธุรกิจ 

ในสวนที่2และ3
คะนนรวมทัๅงหมดทีไเดຌ จะบอกถึงภาพรวมของระดับความตຌองการละความพรຌอม฿นการ 
น้าทคนลยีมา฿ชຌ฿นการด้านินธุรกิจ ดยน้าคะนนทีไเดຌบวกรวมกันน้าผลการค้านวณ 
พิจารณาระดับความตຌองการละความพรຌอม฿นการน้าทคนลยีมา฿ชຌงาน ดังนีๅ

อยางเรกใดี คะนนตละขຌอ จะปຓนการบอกถึงจุดดนละจุดดຌอย ฿นตละประดในของผูຌตอบ
บบประมิน ดังนีๅ 
฿นสวนทีไ โ ผูຌทีไเดຌคะนนทุกประดในทากับ ไุ 5 ละ ๆ ปຓนสวน฿หญ หมายถึง ปຓนผูຌทีไมี 
ความพรຌอมละความตຌองการน้าทคนลยีมา฿ชຌ฿นการด้านินธุรกิจ หากเดຌคะนนตละขຌอ 
ทากับ แุ โ ละ ใ ละผูຌตอบบบประมินตຌองการพัฒนาตัวอง฿หຌมีความพรຌอม ควรตຌองเดຌรับ 
การสนับสนุนดຌานขຌอมูล องคຏความรูຌกีไยวกับทคนลยี฿นดຌานตาง โ พืไอพัฒนาละติมตใม
การด้านินการ฿หຌทียบทากณฑຏการ฿หຌคะนน฿นระดับ ๆ
฿นสวนทีไ ใ หมายถึง ผูຌประกอบการรูຌวาทคนลยีอะเรทีไมีความส้าคัญละจ้าปຓน฿นการด้านิน
ธุรกิจของตนอง หากเดຌคะนน฿นตละขຌอสวน฿หญอยูทีไ 5ูๆ สดงวาผูຌประกอบการมีความรูຌ
฿นรืไองของทคนลยี ละรูຌถึงความตຌองการของตนองวาทคนลยีตาง โ หลานีๅจะมาชวย
ติมตใม฿นการด้านินธุรกิจอยางเร ละหากเดຌคะนน฿นตละขຌอสวน฿หญอยูทีไ แูไ สดงวา 
ผูຌประกอบการยังเมน฿จ เมรูຌถึงความตຌองการของตนองวาทคนลยีหลานัๅนจะมาชวย฿น
การด้านินธุรกิจเดຌอยางเร ผูຌมีสวนกีไยวขຌองจึงตຌอง฿หຌความรูຌ฿นรืไองทคนลยีตละประภท
พืไอติมตใม฿หຌสามารถลือก฿ชຌทคนลยีเดຌอยางหมาะสม ขณะดียวกันผูຌประกอบการ ควร
ปรึกษาผูຌชีไยวชาญทีไปรึกษาผูຌ฿หຌบริการดຌานทคนลยี หรือหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง ซึไงเดຌ
รวบรวมเวຌ฿นสวนทຌายของลมนีๅ

คะแนน ระับความองการและความพรอม
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แนวทางการวิเคราะหระับเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมของผูประกอบการ

ระับความสามารถ
ทางเทคโนโลยีของ
ผูประกอบการ Investment

Sourcing Productivity

NewUser
(BasicOperation)01

Tech Shopper
(Appropriate
Technology)

02

03 Tech
Customization 
(Intermediate
Technology)

Tech
Innovator
(Advance
Technology)

04

ไมมีแผนการลงทุน
ั้งแ เริ่ม น

ใชAppหรือTool
ที่คูคาใชงาน

ฮาร แวรซอฟ แวรการ
บริหารจั การที่ล ความ
ผิ พลา และแกปญหา
การทุจริ (เงินออกบิล
เช็คส ็อกสินคา)

มีการรวมพัฒนากับ
Tech Provider

ที่เหมาะสม

พัฒนาAppหรือ
Toolเพื่อใชงาน
กับคูคา

พัฒนาซอฟ แวร/
ฮาร แวรรวมกับ
TechProviderให
เหมาะกับระบบงาน

มีการลงทุนพัฒนา
Tech Solution

วย นเอง

สรางPlatform
เพื่อใชงานกับคูคา
และขายTech
Solution

สรางเทคโนโลยีหรือ
Platformเพื่อใหเหมาะ
กับระบบงานและขาย
Tech Solution

รูแหลงและสามารถ
คนหาTechprovider
ที่เหมาะสมไ

ใชAppหรือTool
ที่คูคาใชงาน

ฮาร แวรซอฟ แวร
การบริหารจั การ
และเขาใจในกระบวนการ
ทำงาน(ปรับระบบงาน)

แนวทางการวิเคราะหระับเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมของผูประกอบการ

ระับความสามารถ
ทางเทคโนโลยีของ
ผูประกอบการ

NewUser
(BasicOperation)

Technology)

Technology)

Technology)

ไมมีแผนการลงทุน
ั้งแ เริ่ม น

ใชAppหรือTool
ที่คูคาใชงาน

ซอฟ แวรการบริหาร
จั การที่ล ความผิ
พลา และแกปญหา
การทุจริ (เงินออกบิล
เช็คส ็อกสินคา)

มีการรวมพัฒนากับ

ที่เหมาะสม

พัฒนาAppหรือ
Toolเพื่อใชงาน
กับคูคา

พัฒนาซอฟ แวร/
ฮาร แวรรวมกับ
TechProviderให
เหมาะกับระบบงาน

มีการลงทุนพัฒนา

วย นเอง

สรางPlatform
เพื่อใชงานกับคูคา
และขายTech

สรางPlatform
เพื่อใหเหมาะกับ
ระบบงานและขาย

รูแหลงและสามารถ
คนหาTechprovider
ที่เหมาะสมไ

ใชAppหรือTool
ที่คูคาใชงาน

ซอฟ แวรการบริหาร
จั การและเขาใจใน
กระบวนการทำงาน
(ปรับระบบงาน)
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4
สาขาธุรกิจ
รานอาหาร-เครื่อง ื่ม
โรงแรม-ที่พัก
คาสง-คาปลีก
ขนสง-สถานที่เก็บสินคา

ระับกิจกรรมและเทคโนโลยี

กิจกรรมสวนใหญ
On–siteProduction/Service

ซอฟ แวรการบริหาร
จั การงายๆทั่วไปอาทิ

(เฉพาะจุ ๆ)

มีการใชงานToolsเพื่อ ิ อ
กับลูกคาชองทางออนไลนและ
มีการใชระบบบริหารจั การที่
ผูประกอบการรายอื่นใชกันทั่วไป

ใชSocialดedia
อาทิWebsite
Facebookเพื่อ
สื่อสารกับลูกคา

เริ่มใชระบบออนไลน
บางชองทาง

ลงทุนในSocial
ดediaและดar-

เพื่อนำขอมูลมา
วิเคราะห

นำขอมูลมาวิเคราะห
เพื่อ อบสนองความ
องการของลูกคา

เปนเจาของPlatformที่ใหคูคา
หรือลูกคามาใชงานหรือสามารถ
ขายเปนTechSolutionให
รายอื่นไ

สามารถเปน นแบบซอฟ แวร/
ฮาร แวรใหธุรกิจคลายๆกัน
นำไปปรับใชไ

นำขอมูลจากPlat-
formมาวิเคราะห
พฤ ิกรรมลูกคา
เพื่อหาชองทาง
สงเสริมการขาย

นำขอมูลมาวิเคราะห
เพื่อสรางความประ-
ทับใจ/แปลกใหมเพื่อ
อบสนองความ
องการของลูกคา

ซอฟ แวรการบริหาร
จั การและเขาใจใน
กระบวนการทำงาน
(ปรับระบบงาน ลอ สาย)

สามารถวิเคราะหความคุมคา
และคนหาTechProviderเปน
เพื่อเพิ่มProductivity
ใหกับธุรกิจไ 

ใชSocialดedia
และดarketing
Platformหลาก
หลายและเหมาะสม

เริ่มใชระบบออนไลน
หลากหลายชองทาง
และเหมาะสม

4
สาขาธุรกิจ
รานอาหาร-เครื่อง ื่ม
โรงแรม-ที่พัก
คาสง-คาปลีก
ขนสง-สถานที่เก็บสินคา

ระับกิจกรรมและเทคโนโลยี

กิจกรรมสวนใหญ
On–siteProduction/Service

Management Customer New 
Experience

ซอฟ แวรการบริหาร
จั การงายๆทั่วไปอาทิ
POS (เฉพาะจุ ๆ)

มีการใชงานToolsเพื่อ ิ อ
กับลูกคาชองทางออนไลนและ
มีการใชระบบบริหารจั การที่
ผูประกอบการรายอื่นใชกันทั่วไป

ใชSocialดedia
อาทิWebsite
Facebookเพื่อ
สื่อสารกับลูกคา

เริ่มใชระบบออนไลน
บางชองทาง

พัฒนาซอฟ แวร/
ฮาร แวรรวมกับ
TechProviderให
เหมาะกับระบบงาน

ลงทุนในSocial
ดediaและดar-
keting Platform
เพื่อนำขอมูลมา
วิเคราะห

นำขอมูลมาวิเคราะห
เพื่อ อบสนองความ
องการของลูกคา

เปนคนบริหารและ
จั การPlatform
ใหคูคาและลูกคาใช
งานระบบ

เปนเจาของเทคโนโลยีหรือ
Platformที่ใหคูคาหรือลูกคา
มาใชงานหรือสามารถขายเปน
TechSolutionใหรายอื่นไ

สามารถเปน นแบบซอฟ แวร/
ฮาร แวรใหธุรกิจคลายๆกัน
นำไปปรับใชไ

นำขอมูลจากPlat-
formมาวิเคราะห
พฤ ิกรรมลูกคา
เพื่อหาชองทาง
สงเสริมการขาย

นำขอมูลมาวิเคราะห
เพื่อสรางความประ-
ทับใจ/แปลกใหมเพื่อ
อบสนองความ
องการของลูกคา

ซอฟ แวรการบริหาร
จั การและเขาใจใน
กระบวนการทำงาน
(ปรับระบบงาน ลอ สาย)

สามารถวิเคราะหความคุมคา
และคนหาTechProviderเปน
เพื่อเพิ่มProductivity
ใหกับธุรกิจไ 

ใชSocialดedia
และดarketing
Platformหลาก
หลายและเหมาะสม

เริ่มใชระบบออนไลน
หลากหลายชองทาง
และเหมาะสม
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ลำับ เทคโนโลยี รายละเอียการทำงาน

ธุรกิจรานอาหาร-เครื่องื่ม

1

2

3

4

5

เครื่องพิมพใบเสร็จ

ูเย็นอัจฉริยะ

เครื่องพิมพรายการอาหาร
(ภายในครัว

เครื่องสั่งอาหารวยนเอง
(Self-Order Kiosk)

เครื่องสั่งอาหารวยนเอง
(Self-Order Kiosk)

พิมพຏรายการอาหารสำหรับพอครัวละผูຌชวย พืไอปຓนการยืนยัน
รายการอาหาร ฿หຌการทำงานภาย฿นครัวสะดวกละมีประสิทธิภาพ
มากขึๅน ชน ระบบ KDS 

ตูຌ Kiosk ทำ฿หຌลูกคຌาลูกคຌาสามารถสัไงอาหาร ละครืไองดืไมดຌวยตนอง 

ครืไองพิมพຏ฿บสรใจรับงิน พิมพຏอกสารละ฿บสรใจตางโ ฿หຌกลูกคຌา

฿ชຌ฿นการสิรຏฟอาหาร฿หຌกลูกคຌา สงอาหารเดຌรวดรใวมนยำ ละ
ประหยัดตຌนทุนรงงาน 

มีอปพลิคชันทีไควบคุมเดຌผานหนຌาจอมือถือ สามารถดูของ฿นตูຌยใน
ดยเมตຌองปຂดตูຌยใน มีกลຌองติดตัๅงอยูภาย฿น สามารถซิงคຏปฏิทิน
ภาพถาย ควบคุมสงทอรຏมสตัท พลงละคำสัไงสียงทัๅงหมด

6 เครื่องชงกาแฟอัจฉริยะ ควบคุมละปรับการชงกาฟ ดຌวยการชืไอมตอผาน Smart Phone
ิiOS หรือ Androidี 

7 กามน้ำอัจฉริยะ สัไง฿หຌตຌมนๅำดือดลวงหนຌาผานอปพลิคชัน ลือกอุณหภูมินๅำตຌม
ทีไตຌองการเดຌ 

8 เครื่องวัอุณหภูมิอาหารอัจฉริยะ
ตัๅงคาอุณหภูมิทีไตຌองการสำหรับการปรุงนืๅอสัตวຏผาน Bluetooth
สามารถบงควบคุมการทำอาหารเดຌอยางมีประสิทธิภาพตาม
ความตຌองการของผูຌ฿ชຌงาน 

9 คิวเพจเจอร ฿ชຌพจจอรຏรียกคิว฿นการ฿หຌบริการ 

10 ระบบเพจเจอรเรียกพนักงาน ปุຆมกดบนตຍะอาหาร สำหรับรียกพนักงานพืไอสัไงอาหารหรือจายงิน
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ลำับ เทคโนโลยี รายละเอียการทำงาน

ธุรกิจขนสง-สถานที่เก็บสินคา

1

2

3

4

5

บารโค

โรน

การระบุเอกลักษณวยคลื่นวิทยุ
(Radio Frequency

Identification-ตFID

เซนเซอริจิทัล
(Digital Sensors) 

ทคนลยีการระบุอกลักษณຏดຌวยคลืไนวิทยุ ปຓนทคนลยีหนึไงทีไถูก
คาดการณຏวาจะมีความสำคัญ฿นอุตสาหกรรมลจิสติกสຏ ถูก฿ชຌงาน฿น
รูปบบของ RFID Tag ผนปງายขนาดลใกซึไงจะถูกติดลงบนสินคຌา หรือ
บรรจุภัณฑຏ สามารถอานคาดຌวยครืไองสกน พืไอ฿หຌสามารถมองหใน
สินคຌาเดຌ฿นทุกขัๅนตอน ทำ฿หຌการติดตามละสืบคຌนปຓนเปดยงาย

ซในซอรຏดิจิทัลพืไอการติดตาม ละสืบคຌนสินคຌายຌอนกลับชวย฿หຌบริหาร 
การจัดสงเดຌงายขึๅน ละพิไมความปรง฿ส฿นการจัดสง สวนซในซอรຏ
ดิจิทัลบบอืไนโ ทีไเดຌรับความนิยมคือ ซในซอรຏอุณหภูมิ ละซในซอรຏ
การสัไนสะทือน ซึไงมืไอนำขຌอมูลหลานีๅ เปผนวกขຌากับระบบ IoT กใจะ
ชวย฿หຌครืไองจักรทีไกีไยวขຌองสามารถตัดสิน฿จเดຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน

ทคนลยีบารຏคຌดทีไ฿ชຌ฿นการจัดกใบชืไอ รหัส ละราคาของสินคຌาสามารถ
นำเป฿ชຌจัดการสตຍอกสินคຌา ชวย฿นการตรวจสอบจำนวนสินคຌาคงหลือ
เดຌอยางรวดรใวละมนยำ

ดรน หรืออากาศยานเรຌคนขับ ทคนลยีทีไ฿นปจจุบันนำมา฿ชຌ฿นธุรกิจ
สำหรับการขนสงสินคຌา ดยการ฿ชຌดรนพืไอการลจิสติกสຏนัๅนบืๅองตຌน
ถูกคาดการณຏวาจะปຓนการ฿ชຌงานตรวจสอบสินคຌาภาย฿นคลังสินคຌา
ปຓนหลัก

หุนยนตຏสำหรับจัดสงสินคຌา ซึไงถูกพัฒนา฿หຌทำงานรวมกับ หรือทนทีไ
พนักงานขนสง พืไอรองรับปญหาการขาดคลนรงงานทีไกำลังรุนรง
ขึๅนอยางตอนืไอง ซึไงหุนยนตຏจะทำหนຌาทีไลำลียงสินคຌาลงจากรถ
ลຌวสงเปถึงหนຌาประตูบຌานผูຌรับ 

หุนยนขนสินคา
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ลำับ เทคโนโลยี รายละเอียการทำงาน

ธุรกิจโรงแรม-ที่พัก

1

2

3

4

5

เครื่องจจำใบหนา

ระบบเช็คอินออนไลน

หุนยนบริการ

เครื่องสื่อสารเสมือนจริง
(Virtual Reality: VR)

การนำหุนยนตຏมาปຓนพนักงานตຌอนรับพืไอคอย฿หຌขຌอมูลรายละอียด
รงรมละสถานทีไทองทีไยวกับขกผูຌขຌาพัก รวมถึงหุนยนตຏสงของ฿หຌ
กลูกคຌาทีไขຌาพัก฿นรงรม

การนำทคนลยีสมือนจริงมา฿ชຌ฿นการยีไยมชมสถานทีไพัก กอนทีไขก
จะทำการจองหຌองพักทำ฿หຌสามารถยีไยมชมสถานทีไจริงเดຌบบ ใๆเ องศา 
ผานระบบ ”R ทัๅง฿นหนຌา Desktop ละ Application ทีไจะ฿หຌความ
รูຌสึกหมือนเดຌอยู฿นสถานทีไจริงทัๅงการชมสวนของหຌองพักหรือพืๅนทีไรอบโ 
รงรม หรือมຌตสถานทีไ฿กลຌคียง

การ฿ชຌ Mobile Application ของตละรงรม฿นการอำนวยความ
สะดวก฿หຌผูຌขຌาพักสามารถชใคอินขຌาหຌองพักเดຌดຌวยตนองดยเมตຌอง
ติดตอพนักงาน ระบบนีๅผูຌขຌาพักจะเดຌรับการจຌงตือนผาน Application 
ของรงรมมืไอถึงวัน Check In ทัๅง฿นรืไองของหมายลขหຌองพัก ความ
พรຌอมของหຌองพัก ซึไงผูຌขຌาพักสามารถ฿ชຌรหัสทีไเดຌรับ สกนขຌาหຌองพัก
เดຌทันที 

การดูลรักษาความปลอดภัย ผาน Application สามารถจຌงตือน
พนักงานมืไอมีลูกคຌาขຌามา฿ชຌงาน฿นสวนตางโ ของรงรม ชวยพิไม
ความปลอดภัยละอำนวนความสะดวก฿หຌกลูกคຌาทีไมาขຌาพัก

ทคนลยีการสกน฿บหนຌา ิCheckูin Facial Recognitionี ทำงาน
รวมกับปญญาประดิษฐຏ ิAIี พืไอมาชวย฿นการบริการ ระบบ AI จะทำ฿หຌ 
การชใคอิน ประหยัดวลาลดลง ดยทีไเมตຌองสกนบัตรประชาชน หรือ
การคียຏการຏดขຌาหຌองพักพืไอยืนยันตัวตน

กลองวงจรปอัจฉริยะ
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ลำับ เทคโนโลยี รายละเอียการทำงาน

ธุรกิจคาปลีก-คาสง

1

2

3

4

5

เครื่องแสงวัถุเสมือน
(Augmented Reality: AR) 

กลองวงจรปอัจฉริยะ

คิวอารโค(ดต-Code

เครื่องพิมพใบเสร็จ

สัญลักษณຏสีไหลีไยม ทีไนำมาประกอบกันพืไอปร฿นความหมาย ยอมา
จากคำวา Quick Response บบ โ มิติ ฿ชຌทนการสืไอสารดຌวยขຌอมูล
ปริมาณมาก ทำ฿หຌสามารถตอบสนองเดຌอยางรวดรใว ซึไงสวน฿หญจะนำ
มา฿ชຌกับสินคຌา สืไอฆษณาตางโ พืไอ฿หຌขຌอมูลพิไมติม หรือ฿ชຌปຓน “RL 
ของวใปเซดຏ อีกทัๅง฿นสวนของการขายสินคຌา QR Code ยังชวยบอก
ขຌอมูลพิไมติมของสินคຌานัๅนโ รวมเปถึงสามารถชำระคาสินคຌา ผานการ
สกนคิวอารຏคຌดเดຌอีกดຌวย  

ครืไองพิมพຏ฿บสรใจรับงิน สามารถพิมพຏอกสารละ฿บสรใจตางโ ฿หຌ
กลูกคຌา พืไอปຓนการยืนยันการซืๅอสินคຌา

฿นการดูลรักษาความปลอดภัย ละการปຂดูปຂด ผานอปพลิคชัน 
สามารถจຌงตือนจຌาของรຌานมืไอมีลูกคຌาขຌามา฿นรຌาน พิไมความปลอดภัย 
฿หຌกรຌานคຌา

ชวยพิไมความสะดวกสบาย฿นการชำระงินพียงคนบบัตรงินสด/ 
บัตรครดิต หรือ฿ชຌสมารຏทฟนรุนทีไมีบริการสรຌางบัตรครดิตสมือนจริง 
ทำ฿หຌสามารถวางบัตรลงบนครืไองสกนพืไอชำระงินเดຌอยางสะดวกสบาย

ทคนลยีทีไรวมวัตถุสมือนขຌากับสภาพวดลຌอมจริงทีไอยูรอบตัวรา 
ดยวัตถุสมือนนีๅอาจปຓนเดຌทัๅงภาพ วิดีอ หรือสียงทีไประมวลผลมาจาก
คอมพิวตอรຏหรืออุปกรณຏสืไอสารคลืไอนทีไ ชน มือถือ หรือทใปลใท 
ทคนลยี AR จึงเม฿ชการสรຌางสิไงวดลຌอมขึๅนมา฿หม ตปຓนการพยายาม 
สอดทรกทคนลยีขຌาเป฿นสภาพวดลຌอมจริง ซึไง฿นธุรกิจคຌาปลีก 
ทคนลยี AR จะชวยพิไมประสบการณຏ พิไมมิติ฿นความรูຌความขຌา฿จ
ทีไมีตอสินคຌา

เครื่องสแกนบัรเงินส/
บัรเคริ
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Software
ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จั การธุรกิจสำหรับSดE
ใน4สาขาธุรกิจ
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โปรแกรมงานขายหนาราน1 (POS:PointofSale/(PMS:PropertyManagementSystem

ลำับ ผูใหบริการ รายละเอียชื่อโปรแกรม
POS/PMS

ธุรกิจรานอาหาร-เครื่องื่ม

1

2

3

4

5

6

FR

FOUตLEAF

LAVU

Niceloop

Ocha POS

Wongnai

บริษัท นายนใต จำกัด 
ไ็/แ็ ถ.สนานิคม แ ิหมูบຌานสนานิวศนຏ
ครงการ แี ลาดพรຌาว กรุงทพฯ แเโใเ
ทรศัพทຏ๊ เ้ไู็็ๆแไ55ุ เ่ใูเ่ไแ็็แ
Eูmail๊ fr@frูasia.com
Website๊ .frูasia.com

บริษัท อพซลูท ซอฟท จำกัด
แ5/โแ ถ. มนตรี ต.ตลาด฿หญ
อ.มืองภูกใต จ.ภูกใต ่ใเเเ
Eูmail๊ nisachol.la@appsolutesoft.com

บริษัท ซอฟทลาวู จำกัด
5้/แ้ หมู โ ซ.ราชาทวะ ต.ราชาทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ แเ5ไเ
ทรศัพทຏ๊ เโูแเ5ไไไใ กด แ
Eูmail๊ sale.softlau@gmail.com

บริษัท วง฿น มีดีย จำกัด
่ฬอาคารทีวัน ชัๅนฬโๆุ โ็ฬซอยสุขุมวิทฬไเ
พระขนง คลองตย กรุงทพฯฬแเแแเ 
ทรศัพทຏ๊ เๆใู่เู่แ้โ็
Eูmail๊ support@ongnai.com 
Website๊ https๊//.ongnai.com/

บริษัท เนซลูป จำกัด
แเๆ ม.็ ถ.ราษฎรຏบำรุง ต.บางคูวัด
อ.มือง จ.ปทุมธานี แโเเเ
ทรศัพทຏ๊ เู่่ไๆเูๆๆ5ๆ
Eูmail๊ info@niceloop.com

Ocha
แ็่่ สิงหຏ คอมพลใกซຏ ชัๅน ใโ
ถ.พชรบุรีตัด฿หม บางกะปຂ หຌวยขวาง
กรุงทพฯ แเใแเ
ทรศัพทຏ๊ เโูแแู่้โโโ
Website๊ https๊//ocha.in.th/

ปรกรมหนຌารຌาน ิPOS๊ Point of Salesี ละ
อุปกรณຏครบชุด สำหรับบริหารจัดการรຌานอาหารทุก
ประภท บริหาร จัดการ ตຍะละอาหาร ชำระงิน
ละสวนลด ิรับชำระงิน ดຌวย QR Paุ Alipa 
ละ True Mone เดຌี ควบคุมสตใอก รายงานละ
การควบคุม ระบบปງองกันการทุจริต รายงานวิคราะหຏ 
฿ชຌงานเดຌทุก Platform ทัๅงคอมพิวตอรຏ Tablet ละ 
Smart Phone Android ละ iOS

ระบบบริหารจัดการรຌานอาหาร รองรับการสัไงอาหาร
ผาน Tablet สามารถบริหารจัดการธุรกิจเดຌทัๅง iOS 
ละ Android สามารถชืไอมตอครืไองพิมพຏเรຌสาย 
ละ ลิๅนชักกใบงินสดเดຌ

ระบบบริหารจัดการรຌานอาหารบบครบชุดทัๅง
ซอฟวรຏละฮารຏดวรຏ ฿ชຌงานเดຌทัๅง iPad ละ iPod 
ดຌวยระบบ Touch Poslau บันทึกรายรับูรายจาย 
การจัดการสตใอกสินคຌา การบันทึกขຌอมูลของลูกคຌา

สำหรับรຌานอาหารออนเลนຏ ระบบจัดกใบขຌอมูลการ
ขาย รายรับูรายจาย สตใอกสินคຌา บันทึกคา฿ชຌจาย 
การสัไงอาหารผานทาง Smartphone 

ระบบสัไงอาหารผาน Tablet รายงานการขาย ดูขຌอมูล 
เดຌบบ Realูtime ตรวจสอบขຌอมูลบนวใบเซตຏ สตใอก 
สินคຌา จຌงตือนวลาสินคຌา฿กลຌหมด ระบบบริหาร
จัดการพนักงาน  

บริหารจัดการรຌานอาหารเดຌทุกประภท Eูmenu 
สำหรับวิคราะหຏยอดขาย วางผนผังรຌาน ดูการสัไง
อาหารของตละตຍะ ชวย฿นการดำนินกิจการรຌาน
อาหารอยางปຓนระบบ  



128

ลำับ ผูใหบริการ รายละเอียชื่อโปรแกรม
POS/PMS

ธุรกิจโรงแรม-ที่พัก

1

2

3

4

5

Easyfo

Horganice

Smart
Finder

Genius
iHotel

Living
Booker

บริษัท อีซีไฟ จำกัด
โ5โแ/ใโ บຌานกลางกรุงบิซทาวนຏ
ถ.ลาดพรຌาว คลองจຌาขุนสิงหຏ วังทองหลาง
กรุงทพฯ แเใแเ
ทรศัพทຏ๊ เโู5ใเูใแใแ
Eูmail๊ info@easfo.com
Website๊ https๊//.easfo.com/

Livingbooker
ทรศัพทຏ๊ เ้เู่่55ู่็5
Eูmail๊ liingbooker@gmail.com
Website๊ https๊//.liingbooker.com/

บริษัท ฮอรกเนซ จ้ากัด
อาคารพหลยธินพลส ชัๅน แเ ลขทีไ ไเ่/ไใ
ถ.พหลยธิน ขวงสามสน฿น ขตพญาเท
กรุงทพฯ แเไเเ
ทรศัพทຏ๊ เๆแู่่ๆู้ไไไ
Eูmail๊ support@horganice.in.th
Website๊ https๊//.horganice.in.th/

บริษัท สมารท ฟนดอร จำกัด
้ อาคารจีทาววอรຏ ชัๅน ใโ
ถ.พระราม ้ ขวงหຌวยขวาง ขตหຌวยขวาง
กรุงทพฯ แเใแเ
ทรศัพทຏ๊ เโูเโๆูเ็โ5
Eูmail๊ info@smartພnn.co.th
Website๊ https๊//.smartພnn.co.th/

บริษัท เทยซอฟตวรอในตอรเพรส จำกัด
แ้/โๆ ม.ชวนชืไน มดัส ซนทร ถ.จຌงวัฒนะ
ต.คลองกลือ อ.ปากกรใด จ.นนทบุรี แแแโเ
ทรศัพทຏ๊ เูโ5็5ูใ้5้
Eูmail๊ info@thaisoftare.co.th
Website๊ https๊//thaisoftare.co.th/

ระบบบริหารจัดการรงรมทัๅงสวนของสำนักงานละ 
การ฿หຌบริการ บริการทำความสะอาด ระบบวิศวกรรม 
การบริหารจัดการลูกคຌาสัมพันธຏ ระบบจองหຌอง ระบบ 
ซอฟตຏวรຏละบุคคลทีไสาม บัญชีลูกหนีๅ บัญชีจຌาหนีๅ 
สินคຌาคงคลัง การจัดซืๅอ การควบคุมคา฿ชຌจายละ
บัญชียกประภททัไวเป

ระบบบริหารจัดการรຌานอาหาร รองรับการสัไงอาหาร
ผาน Tablet สามารถบริหารจัดการธุรกิจเดຌทัๅง iOS 
ละ Android สามารถชืไอมตอครืไองพิมพຏเรຌสาย 
ละ ลิๅนชักกใบงินสดเดຌ

ระบบบริหารจัดการหอพัก อพารຏทมຌนทຏ รวมถึง
พืๅนทีไปลอยชา การวิคราะหຏขຌอมูลตางโ สถิติ ก้าเร 
ยอดขาย บันทึกรายรับ รายจาย 

ระบบจัดการรงรมบบบใดสรใจ การจัดการสวน
หนຌาถึงสวนหลัง ประกอบดຌวย ปรกรมรงรมสวน
หนຌา ิPMSี ปรกรมบัญชีรงรม ระบบรຌานอาหาร 
ระบบอินตอรຏฟส ิInterfaceี สำหรับการจัดการ
ภาย฿นรงรม 

ระบบบริหารจัดการหอพัก อพารຏทมนตຏ มีวใบเซตຏ
สดงขຌอมูลทีไพักอยางปຓนระบบ จัดทำ฿บจຌงหนีๅ 
฿บสรใจรับงินดຌวยระบบอีมลຏละ SMS ครบทุก
ฟงกຏชัไน มีระบบขຌอมูลหอพัก ลูกคຌา รายรับรายจาย 
สัญญา ระบบการจอง ระบบจຌงซอม ระบบขาวสาร



ลำับ ผูใหบริการ รายละเอียชื่อโปรแกรม
POS/PMS

ธุรกิจขนสง-สถานที่เก็บสินคา

1

2

3

4

5

DMART

NARAPOS

XCOMMERCE

inFlow
Inventory

ISTOCK
EXPRESS

Qsofttech
ทรศัพทຏ ๊ เ่5ู5ไ้ๆใ้5
Eูmail๊ qsofttechcenter@gmail.com
Website๊ http๊//qsofttech.com/

บริษัท เอคอน ซลูชัไนส จำกัด
โไ ซอยพธิ่กຌว ใ ยก ๆ ขวงคลองจัไน
ขตบางกะปຂ กรุงทพฯ แเโไเ
ทรศัพทຏ๊ เูโแเู่ไ้้้
Eูmail๊ sales@iconsolution.co.th
Website๊ http๊//.iconsolution.co.th

NARAPOS
้้/ใแ หมูไ ชัๅน5 อาคารซอฟตຏวรຏพารຏค
ถ.จຌงวัฒนะ ต.คลองกลือ อ.ปากกรใด
จ.นนทบุรี แแแโเ
ทรศัพทຏ๊ เๆไูโไเูๆ้ไ5
Eูmail๊ info@narapos.com
Website๊ https๊//.narapos.com/

บริษัท อใกซคอมมิรช จำกัด
้เ/โ่ ม.แ่ ถ.สุขสวัสดิ่ ต.บางพึไง
อ.พระประดง จ.สมุทรปราการ แเแใเ
ทรศัพทຏ๊ เ ู้้ๆแู้5้แ5
Website๊ https๊//.commerce.co.th/

บริษัท อีอสอส ซินทค จำกัด
่ๆ/่ ซอยลาดพรຌาว ็แ
ขวงสะพานสอง ขตวังทองหลาง
กรุงทพฯ แเใแเ
ทรศัพทຏ๊ เโู5ใเูแๆแใูไ
Eูmail๊ ekkasit@esssntech.com
Website๊ https๊//.esssntech.com/

ระบบบัญชีขัๅนตຌนสำหรับบริหารสตຍอกสินคຌา การขาย
หนຌารຌาน จัดการภาษีมูลคาพิไม บันทึกการซอมคลม
สินคຌา บริหารการผลิต บันทึกขຌอมูลรถยนตຏ กใบประวัติ 
ลูกคຌา ละทำปรมชัไนกระตุຌนยอดขาย฿หຌกรຌานคຌา 

บริหารการจัดการสินคຌาทัๅงระบบ ควบคุมระบบคลัง
สินคຌา ยกหมวดหมูสินคຌา มีการบันทึกประวัติขຌอมูล 
สินคຌาขຌาละออก ปງองกันสินคຌาหายระหวางการขนสง 
สามารถตรวจสอบสินคຌายຌอนหลัง ฿ชຌ฿นการประมิน
การจัดสงสินคຌาเดຌ

ปรกรมจัดการคลังสินคຌาออนเลนຏพรຌอมปรกรม
หนຌารຌาน ิPOS๊ Point of Saleี ื EูCommerce 
บริหารจัดการคลังสินคຌา รองรับการทำงานหลายรูปบบ 
อาทิ Smart Phone Tablet ละ Computer จัดการ 
สินคຌาเดຌอยาง Real Time รายงานผลมนยำ 

ระบบจัดการสตຍอกสินคຌาออนเลนຏทีไสามารถชืไอมตอ
กับทุก Marketplace ชน Laada Shopee ฿น
เทยรวมถึงระบบ eCommerce Platform ตางโ 

บริหารจัดการสตใอกสินคຌา สรຌางบารຏคຌด ละอืไนโ 
สัไงการผานมือถือสำหรับรับสินคຌาขຌาคลังละตรวจ
สอบขຌอมูลสินคຌา฿นคลัง
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POS/PMS

ธุรกิจคาปลีก-คาสง

1

2

3

4

5

City Soft

NEXTECH

Nippo Tech

e-merchant

jPOS 2020

บริษัท ซิตีๅซอฟท จำกัด
้ อาคารวรสิน ขวงจอมพล ขตจตุจักร
กรุงทพฯ แเ้เเ
ทรศัพทຏ๊ เูโๆ้แู5โเเ
Eูmail๊ info@citsoft.co.th
Website๊ http๊//.citsoft.co.th/

บริษัท control c จำกัด
่เ หมู 5 บຌานมด ต.มืองศรีเค
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ใไแ้เ  ทรศัพทຏ๊ เู้้็โู้5่ใ้
LINE Ofພcial Account๊ @qncใโโแ 

บริษัท นใกซทค ิประทศเทยี จำกัด
ชัๅน แ็ อาคารสำนักงาน ซในทรัลทาววอรຏ
ปຂດนกลຌา ทาววอรຏ A 
ทรศัพทຏ๊ เๆโูๆใ็ู็ไ็ไ
Eูmail๊ sales@netech.co.th
Website๊ https๊//.netech.co.th/

บริษัท นิปป ทค ิเทยลนดี จำกัด
แโ/้ๆ ซอยรามคำหง แ็ไ มีนบุรี
กรุงทพฯ แเ5แเ
ทรศัพทຏ๊ เโู5แู่แใแไู5   
Eูmail๊ chanapol.nippo@gmail.com

บริษัท อีูมอรชนท จำกัด
็/แโ้ ซในทรัลทาววอรຏปຂດนกลຌา ชัๅน แ็
ถนนบรมราชชนนี ขวงอรุณอมรินทรຏ
ขตบางกอกนຌอย กรุงทพฯ แเ็เเ
ทรศัพทຏ๊ เโ ู ่่ไ ู ้แๆๆ
Eูmail๊ info@eูmerchant.co.th
Website๊ https๊//eูmerchant.co.th/

บริหารจัดการธุรกิจคຌาปลีกครอบคลุมทุกประภท 
เดຌก กลุมรຌานขายของชำ กลุมรຌานคຌาปลีกทัไวเป 
กลุมรຌานขายอาหารละครืไองดืไม จัดการระบบ
สินคຌารับูฝากขาย รับชำระงิน คุมสตຍอก รองรับ
การชำระงินดຌวยบารຏคຌด สรຌางรายการลงบัญชี
หนຌาบຌานละหลังบຌาน 

บริหารจัดการรຌาน ิหนຌาบຌานละหลังบຌานี ชใคราคา
สินคຌาดຌวยตนอง ชใคสตຍอกสินคຌา ชำระงินออนเลนຏ 
รองรับการทำงานผาน Smart Phone ละ Tablet  

บริหารจัดการธุรกิจคຌาปลีกทุกรูปบบ การขาย
หนຌารຌาน คำนวณตຌนทุน กำเรสินคຌา 

฿หຌบริการทัๅงดຌานฮารຏดวรຏละซอฟตຏวรຏ ชวย฿น
การจัดการรຌานคຌาทัๅงหนຌาบຌานละหลังบຌานบบ
ครบวงจร 

บริหารจัดการรຌานคຌาปลีกูคຌาสง Online ดูขຌอมูล
บบ RealูTime ฿ชຌงานเดຌตลอด โไ ชัไวมง รอง
รับการทำงานผาน Smart Phone ละ Tablet ทุก
ชนิด สามารถพิไมรายการสินคຌาเดຌเมจำกัด ฿ชຌงาน
เดຌเมจำกัดสาขา
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โปรแกรมการจัการ
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ลำับ ผูใหบริการ รายละเอียชื่อโปรแกรม

โปรแกรมจัการานบัญชี

1

2

3

4

5

AccCloud

Express

Flow
Account

Business
Plus

Etoday
cloud

บริษัท AccCloud จำกัด
แเูแแ ถ ลูกหลวง ดุสิต กรุงทพฯ แเใเเ 
ทรศัพทຏ๊ เโูๆโู่ๆ5ๆ5ุ เโูๆโ่ๆ5ๆๆ
Eูmail๊ stracc_โเแไ@hotmail.com 
Website๊ .acccloud.com

บริษัท อีฟลวซิส จำกัด
โโ5 ซอย ถ. ออนนุช ขวง พระขนงหนือ
ขตวัฒนา กรุงทพฯ แเโๆเ
ทรศัพทຏ๊ เูโ็ใเูใโๆ็
Eูmail๊ sales@eຟoss.com 
Website๊ .eຟoss.com

บริษัท อใกซพรสซอฟทวรกรุຍป จำกัด
แโ่/โเ อาคารพญาเทพลาซา ชัๅน ใ
หຌอง DุEุFุGุH ถ.พญาเท ขวงทุงพญาเท
ขตราชทวี กรุงทพฯ แเแไเ
ทรศัพทຏ๊ เโูโแ็ูใ5ใใ
Eูmail๊ mkt@esg.co.th

บริษัท ฟลวอคคาท จำกัด
แไแ/แโ ชัๅน แแ ยูนิต แโB อาคารชุดสกุลเทย
สุรวงศຏ ทาววอรຏ ถ.สุรวงศຏ สุริยวงศຏ บางรัก
กรุงทพฯ แเ5เเ
ทรศัพทຏ๊ เโูเโๆู่้่้
Eูmail๊ support@ຟoaccount.com
Website๊ .ຟoaccount.com

บริษัท อีูบิซินส พลัส จำกัด
แโูแไ ซอยบรมราชชนนี ใ้
ขวงตลิไงชัน ขตตลิไงชัน กรุงทพฯ แเแ็เ
ทรศัพทຏ๊ เ้โูใไ5ูใๆ่แ
Eูmail๊ allsales@businessplus.co.th 
Website๊ .businessplus.co.th

ปรกรมจัดการบัญชีทีไมีความสามารถทียบทาปรกรม 
ERP ขนาด฿หญ หมาะกับธุรกิจทีไมีการติบตมาลຌวระยะ
หนึไงรองรับสาขาจำนวนมากละการ Consolidate งบการงิน 
รองรับกระบวนการผลิต สูตรการผลิต ตຌนทุนการผลิต ระบบ
ติดตามงานผลิต สามารถอนุมัติอกสาร ดูสตຍอกคงหลือ 
ดูยอดขาย รับสินคຌา ตรวจนับสินคຌาผาน Mobile App เดຌ 
สามารถชืไอมกับระบบขายหนຌารຌาน ระบบสตຍอก ระบบ
ผลิต ละ ระบบจัดการคำสัไงซืๅอเดຌ รองรับ ไ ภาษา 

ปรกรมบัญชีสำรใจรูปมีระบบหลักเดຌก ระบบ
บัญชีทัไวเปละยกประภท บริหารสินคຌาคงคลัง 
จัดซืๅอ จำหนายสินคຌา วิคราะหຏการตลาด พนักงานขาย 
ละคอมมิชชัไน ลูกหนีๅ จຌาหนีๅ รับูจายชใค ละงิน
ฝากธนาคารดยนຌนคุณภาพปรกรม มีความ
ยืดหยุนสูง฿หຌขຌากับธุรกิจของลูกคຌา  

ปรกรมบัญชี Epress ประกอบดຌวยระบบงานหลักโ 
แโ ระบบ เดຌก ระบบภาษีมูลคาพิไม ระบบการจองสินคຌา
ละการจัดจำหนาย ระบบควบคุมสินคຌาคงคลัง ระบบจัด
ซืๅอสินคຌาละการรับสินคຌา ระบบควบคุมลูกหนีๅละรายเดຌ
อืไนโ ระบบบัญชียกประภท ระบบควบคุมจຌาหนีๅละ
คา฿ชຌจายอืไน โ ระบบวิคราะหຏการขาย ระบบสินทรัพยຏ
ถาวร ระบบวิคราะหຏการซืๅอ ละระบบควบคุมชใคละ
งินฝากธนาคาร 

฿หຌบริการทัๅงดຌานฮารຏดวรຏละซอฟตຏวรຏ ชวย฿น
การจัดการรຌานคຌาทัๅงหนຌาบຌานละหลังบຌานบบ
ครบวงจร 

ปรกรมบริหารจัดการองคຏกรดຌานบัญชี พิไม
ประสิทธิภาพระบบคลังสินคຌา สตใอค ซืๅอ ขาย บัญชี 
บนคลาวดຏ สามารถตรวจสอบขຌอมูลเดຌทันที ชวย฿น
การจัดการระบบการซืๅอขายภาย฿นองคຏกรอยางปຓน
ระบบ
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โปรแกรมจัการานบัญชี

6

7

8

9

10

myAccount

SML Soft

SMEสบายใจ

Peak
Account

SMEMOVE

บริษัท ปรซอฟท ซีอารอใม จำกัด
โ5็แ/แ ซอฟทຏวรຏรีสอรຏท ถนนรามคำหง
ขวงหัวหมาก ขตบางกะปຂ กรุงทพฯ แเโไเ
ทรศัพทຏ๊ เโูไเโูๆแไแ
Eูmail๊ support@maccountูcloud.com 
Website๊ .maccountูcloud.com

บริษัท อสอใมอีมูฟ จำกัด
55้/ๆๆ ซอยสือ฿หญอุทิศ ขวงจันทรกษม
ขตจตุจักร กรุงทพฯ แเ้เเ 
ทรศัพทຏ๊ เโูเโๆูใ่ไ้
Eูmail๊ support@smemoe.com 
Website๊ .smemoe.com

บริษัท อสอใมอล ซอฟต จำกัด
อาคารซอฟทຏวรຏพารຏค ชัๅน ็ ถ.จຌงวัฒนะ
ต.คลองกลือ อ.ปากกรใด จ.นนทบุรี แแแโเ
ทรศัพทຏ๊ เู่้้โโูใแใแ / เ่แูไใไู55ใใ
Line ๊ @smlsoft 
.smlsoft.com

สภาวิชาชีพบัญชี฿นพระบรมราชูปถัมภ
แใใ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ถ.สุขุมวิท โแ ิอศกี ขวงคลองตยหนือ
ขตวัฒนา กรุงทพฯ แเแแเ 
ทรศัพทຏ๊ เูโๆ่5ูโ5เเ 
ebsiite๊ .SMEsabaijai.com
Line ๊ @tfac.famil
.facebook.com/TFAC.FAMILY

P““N Intelligent
5โเ อาคารนารังพลส ชัๅน ๆ ซ.รัชดาภิษก โๆ
ถ.รัชดาภิษก ขวงสามสนนอก ขตหຌวยขวาง
กรุงทพฯ แเใแเ
ทรศัพทຏ๊ เ่ๆ ใๆโ แ้แ้ / เโูเ้เูไใเแ
Eูmail๊ info@peakengine.com
Website๊ .peakaccount.com

ปรกรมจัดการบัญชีออนเลนຏ สามารถทำงานเดຌ
ทุกทีไทุกวลา เมวาจะทำงานผาน Desktop Mobile 
หรือ Tablet ทำ฿บสนอราคา ฿บสัไงขาย ออก฿บ
กำกับภาษี ออก฿บลดหนีๅ เดຌอยางรวดรใว ควบคุม
กระบวนการจัดซืๅอ฿หຌปຓนระบบ ละสามารถบันทึก
ขຌอมูลบัญชีรายวันเดຌ

ปรกรมจัดการดຌานบัญชี ประกอบดຌวย รายรับ
ูรายจาย ระบบติดตามลูกหนีๅูจຌาหนีๅ ระบบสตຍอก
สินคຌา ระบบการงิน ละระบบบัญชีภาย฿นรຌาน

Application ระบบบัญชีทีไสามารถดาวนຏหลดฟรี
บนสมารຏทฟน ละทใบลใต ชวยบริหารจัดการบัญช ี
฿หຌธุรกิจละรຌานคຌาครบทุกฟงกຏชัไน พรຌอมชืไอมยง
การทำงานผานระบบคลาวนຏซลูชัไน บันทึกบัญชี ซืๅอ 
ขาย จาย รับ อัตนมัติบบ Real Time สามารถ
ปຂดงบเดຌรวดรใว

ปรกรมบัญชี ทีไสามารถทำงานเดຌทุกทีไทุกวลา บริหาร
งานดຌวยมือถือ สามารถชืไอมสาขา ชืไอมพนักงานขาย ชืไอม 
กับผูຌจัดจำหนาย ชืไอมกับลูกคຌา เดຌทันที สรຌางระบบฐาน
ขຌอมูลขนาด฿หญเดຌเมจำกัด มีระบบหลักทีไหลายหลาย ชน 
ระบบบัญชียกประภท ระบบจัดซืๅอ ระบบซืๅอ ระบบขาย
สินคຌา ระบบวิคราะหຏการขาย ระบบธนาคาร/ ชใคระบบ
บัญชีลูกหนีๅ ระบบงินสดยอย ระบบคำนวณคาสืไอมราคา 
ระบบสนอราคา ระบบสินคຌาคงคลัง ปຓนตຌน

ปรกรมบัญชีออนเลนຏบนคลาวนຏ สามารถ฿ชຌงานเดຌจาก
อุปกรณຏตางโ ดยทีไเมตຌองติดตัๅงซอฟตຏวรຏลง฿นครืไอง 
สามารถจัดการการซืๅอละจาย บริหารการขาย จัดการ
สินคຌา จายงินดือน จัดกใบรายชืไอสินคຌาละคา฿ชຌจาย
อยางปຓนระบียบ สามารถดูงบการงินทัๅงหมด สรຌาง
อกสารละปรับตงรูปบบอกสารเดຌทุกความตຌองการ 
ละครอบคลุมการทำงานกีไยวกับบัญชีของบริษัทอยาง
ทัไวถึง



07
Service Provider
หนวยงานใหบริการ

านเทคโนโลยี)
ส้าหรับผูຌประกอบการ SME ละผูຌสน฿จ ทีไตຌองการพิไมประสิทธิภาพธุรกิจดຌวยทคนลยี 
ทัๅงดຌานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ ฯลฯ สามารถติดตอขอรับการพัฒนา สงสริม 
ชวยหลือจากหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน สถาบันการศึกษาละหนวยงานวิจัย อาทิ 
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ที่อยู ิอหนวยงาน

หนวยงานรัฐ/วิสาหกิจ

5ๆใ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.มือง
จ.นนทบุรี แแเเเ

กระทรวงพาณิชย ทรศัพทຏ เ โ5เ็ ็เเเุ เ โ5เ็ ่เเเ
ทรสาร เ โ5ไ็ 5โเู้แเ
สายดวน แโเใ
.moc.go.th

5ๆใ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.มือง
จ.นนทบุรี แแเเเ

กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา สายดวน แ5็เ
http๊//.dbd.go.th

แโเ หมู ใ ชัๅน ๆู้
อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนยຏราชการฉลิมพระกียรติ ่เ พรรษา
5 ธันวาคม โ55เ ถ.จຌงวัฒนะ
ขวงทุงสองหຌอง ขตหลักสีไ
กรุงทพฯ แเโแเ

กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคม

ทรศัพทຏ เ โแไแ ๆ็ไ็
ทรสาร เ โแไ ใเแ้
.mdes.go.th

่เ ถนนลาดพรຌาว ซอยลาดพรຌาว ไ
ขวงจอมพล ขตจตุจักร
กรุงทพมหานคร แเ้เเ

สำนักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล
ิdepaี

ทรศัพทຏ เูโเโๆูโใใใ
https๊//.depa.or.th/th

ชัๅน โเูโโ ลขทีไ ใใ/ไ ถนนพระราม ้
ขวงหຌวยขวาง ขตหຌวยขวาง
กรุงทพฯ แเใแเ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิลใกทรอนิกส
ิสพธอ. หรือ ETDAี

ทรศัพทຏ๊ เโ แโใ แโใไ
Email๊ info@etda.or.th
https๊//etda.or.th/

็5/ไ็ ถ.พระราม ๆ ขตราชทวี
กรุงทพฯ แเไเเ

กระทรวงวิทยาศาสตรละ
ทคนลยี

ทรศัพทຏ เ โใใใ ใ็เเ
ทรสาร เ โใใใ ใ่ใใ
Call Center แใแใ
Email๊ onestop@most.go.th 
.most.go.th

แแแ อุทยานวิทยาศาสตรຏประทศเทย
ถ.พหลยธิน ต.คลองหนึไง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี แโแโเ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
ละทคนลยีหงชาติ ิสวทช.ี

ทรศัพทຏ เ โ5ๆไ ็เเเ 
สายดวน เ้ๆ ้้ๆ ไแเเ 
Facebook/nstda
Email๊ info@nstda.or.th 
.nstda.or.th
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ที่อยู ิอหนวยงาน

หนวยงานรัฐ/วิสาหกิจ

สถาบันการศึกษา

็ใ/โ ถ.พระรามทีไ ๆ ขวงทุงพญาเท
ขตราชวที กรุงทพฯ แเไเเ

สำนักงานนวัตกรรมหงชาติ
องคการมหาชน ิNIAี

ทรศัพทຏ เ โเแ็ 5555
ทรสาร เ โเแ็ 55ๆๆ
.nia.or.th 

โแไใ/แ ถ.พหลยธิน ขตจตุจักร
กรุงทพฯ แเ้เเ

สำนักพัฒนาการถายทอดทคนลยี ทรศัพทຏ เ โ5็้ ใ่ใแ
ทรสาร เ โ5็้ ใ่ใ็
.agritech.doae.go.th 

ใ5 หมู ใ ทคนธานี ถ.ลียบคลองหຌา
ต.คลองหຌา อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี แโแโเ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรละ
ทคนลยีหงประทศเทย ิวว.ี

ทรศัพทຏ เ โ5็็ ้เเเ
ทรสาร เ โ5็็ ้เเ้
Call Center เ โ5็็ ้ใเเ
Email๊ tistr@tistr.or.th 
.tistr.or.th

555 ถ.วิภาวดีรังสิต ขตจตุจักร
กรุงทพฯ แเ้เเ

สำนักงานคณะกรรมการ
สงสริมการลงทุน ิBOIี

ทรศัพทຏ เูโ55ใู่แแแ
https๊//.boi.go.th

ลขทีไ โแ อาคารทีอสที ชัๅน Gุแ็ุ แุ่ โใ
ถ.วิภาวดีรังสิต ขวงจอมพล ขตจตุจักร
กรุงทพฯ แเ้เเ

สำนักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี

สายดวน แใเแ
http๊//.sme.go.th/th

โ5ไ ถ.พญาเท ขวงวัง฿หม ขตปทุมวัน
กรุงทพฯ แเใใเ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทรศัพทຏ เ โโแ5 ใ555
Email๊ pr@chula.ac.th
.chula.ac.th 

แโใ หมู แๆ ถ.มิตรภาพ ต.฿นมือง อ.มือง
จ.ขอนกน ไเเเโ 

มหาวิทยาลัยขอนกน ทรศัพทຏ เ ไใเเ ้็เเ
.kku.ac.th

ศูนยຏรังสิต ้้ หมู แ่ ถ.พหลยธิน
ต.คลองหลวง อ.รังสิต จ.ปทุมธานี แโแโแ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทรศัพทຏ เ 5ๆไ ไไไเู็้
.tu.ac.th

โใ้ ถ.หຌวยกຌว ต.สุทพ อ.มือง
จ.ชียง฿หม 5เโเเ

มหาวิทยาลัยชียง฿หม ทรศัพทຏ เ 5ใ้ไ ใใใใ
เ 5ใ้ไ ไไไไ
ทรสาร เ 5ใ้ไ ไ้เเ
.cmu.ac.th
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ที่อยู ิอหนวยงาน

สถาบันการศึกษา

สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา
จຌาคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง
ขตลาดกระบัง กรุงทพ แเ5โเ

สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌา
จຌาคุณทหารลาดกระบัง 

ทรศัพทຏ เ โใโ้ ่เเเ
เ โใโ้ ่เ้้
.kmitl.ac.th

แโๆ ถ.ประชาอุทิศ ขวงบางมด
ขตทุงครุ กรุงทพฯ แเแไเ

มหาวิทยาลัยทคนลยี
พระจอมกลຌาธนบุรี

ทรศัพทຏ เ โไ็เ ่เเเ
.kmutt.ac.th

แ5แ่ ถ.ประชาราษฎรຏ แ ขวงวงศຏสวาง
ขตบางซืไอ กรุงทพฯ แเ่เเ

มหาวิทยาลัยทคนลยี
พระจอมกลຌาพระนครหนือ 

ทรศัพทຏ เ โ555 โเเเ 
ทรสาร เ โ5่็ ไใ5เ
.kmutnb.ac.th 

แแแ ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.มือง
จ.นครราชสีมา ใเเเเ

มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี ทรศัพทຏ เ ไไโโ ใเเเ
ทรสาร เ ไไโโ ไเ็เ
.sut.ac.th 

ๆใ หมู ไ ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.ชียง฿หม 5เโ้เ

มหาวิทยาลัยมจຌ ทรศัพทຏ เ 5ใ่็ ใเเเ
ทรสาร เ 5ใ่็ ใเแ5
.mju.ac.th

แ5 ถ.กาญจนวณิชยຏ อ.หาด฿หญ
จ.สงขลา ้เแแเ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทรศัพทຏ เ ็ไโ่ โเเเ 
ทรสาร เ ็ไ55 ่้ไแ
.psu.ac.th

่5 ต.มืองศรีเค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี ใไแ้เ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทรศัพทຏ เ ไ5ใ5 ใเเเูใ 
.ubu.ac.th 

้้/ใเ หมู ไ อาคารซอฟตຏวรຏพารຏค ชัๅน 5
ถ. จຌงวัฒนะ ต.คลองกลือ อ.ปากกรใด
จ.นนทบุรี แแแโเ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตวรเทย ทรศัพทຏ เโู5่ใู้้้โ
http๊//.atsi.or.th/ 

สมาคมที่เกี่ยวของานเทคโนโลยี

แ้ใใ หมู แเ ซ.บริไง ใๆ ถนนสุขุมวิท แเ็
ต.สำรงหนือ อ.มือง จ.สมุทรปราการ แเโ็เ

สมาคมเทยเออที ทรศัพทຏ. เูโ็ไใูโ5ใใ
https๊//iotthailand.net/

แโ่/ไเ่ อาคารพญาเทพลาซา ชัๅน ใ็
ถ.พญาเท ทุงพญาเท ราชทวี กรุงทพฯ
แเไเเ

สมาคมปรกรมมอรเทย https๊//.thaiprogrammer.org/



เจาของลิขสิทธิ์
ฝຆายนยบายละผนสงสริม SMEs 
สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี
ลขทีไ โแ อาคารทีอสที ชัๅน Gุ แ็ุ แ่ ละ โใ ถ.วิภาวดีรังสิต
ขวงจอมพล ขตจตุจักร กรุงทพฯ แเ้เเ 
สสว. Call Center แใเแ .sme.go.th

คณะที่ปรึกษา
• สถาบันนยบายวิทยาศาสตรຏ ทคนลยีละนวัตกรรม ิSTIPIี
  มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี
• ผศ.ดร. สันติ จริญพรพัฒนา
• นางสาวธีรนันทา ฤทธิ่มณี
• นางสาวอนิษฐา จูฑะรสก
• ดร.วราวุธ ชินทรดชา
• นายนรชาติ วงศຏวันดี
• นายศุรนทรຏ ฐาปนังกูร
• นายชวกร ศรีงินยวง
• นางสาวอธิยา คงซใน
• นางสาวพียง฿จ ตาละลักษมณຏ
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ผูสนับสนุน
•   คุณธนพงศຏ วงศຏชินศรี รຌานพนกวินอีทชาบู ิPenguin Eat Shabuี
•   คุณกรพล กຌวกรรณิพากร รຌานขาหมู พ.ไ
•   คุณอุทัย ตันตระกูล รຌานอาหารปุງม ใ จ.นาน
•   คุณมารุต ชุมขุนทด Class Café
•   คุณพิสิษฐຏ วรรณีวชศิลปຊ พวงทองสรรพสินคຌา
•   คุณกชณถกล ชาวนຏจริญ รຌานสาวนียຏ ชำหวຌา
•   ดร.สุธิดา ฝຆายรียຏ ละคุณศตวัสสຏ ฝຆายรียຏ รຌานบิๅกตຌ
•   คุณอรชุมา ระดิไงหิน รຌานประชาอุทิศบกอรຏคิง ิPrachautid Bagerking ็ไ/โี
•   คุณบรรพต คุปติวิทยากุล อกภาพคຌาสง 
•   คุณศานนทຏ หวังสรຌางบุญ Once Again Hostel
•   คุณปริญญา รงพินิจ รงรมคอนวีนียนกรนดຏ
•   คุณภาคภูมิ สุปริยศิลปຊ รงรมบຌานนาน
•   คุณทวน อุปจักร บอกลือวิว รีสอรຏท จ.นาน
•   คุณมนสิทธิ่ จຌงจบ ละ ดร.ปริยดา กยวิวัฒนຏตระกูล
    Beehie Phuket Old Ton Hostel
•   คุณศิวัจนຏ ศรีวีระรจนຏ ศรีประสงคຏขนสง
•   คุณทศพร จุลพธิ่ ดลิวอรีไปากชอง–ขา฿หญ
•   คุณอานันทຏ สุขุมภาณุมศรຏ Shipours
•   คุณศุภัชญา นิติสาพร ละคุณบรรพต นิลพาณิชยຏ Happ Bo Delier
•   คุณกฤต บญจอาธรศิริ “nited Serices Phuket๊ “SP 
•   คุณธนภัทร ทัไวเตรภพ Phuket Patri Groupูทาทียบรืออาวปอ ภูกใต 
•   ดร.ชมพูนุช อนุศาสนຏสิทธิกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรຏละ
    ทคนลยีหงชาติ ิสวทช.ี
•   ดร.ปรีสาร รักวาทิน สำนักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล ิdepaี 
•   คุณชาติชาย สุทธาวช สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกสຏ ิETDAี
•   คุณทินกร หลาราวิรจนຏ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตຏวรຏเทย 
•   คุณกฤษา ฉลิมสุข สมาคมปรกรมมอรຏเทย
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บรรณาธิการลม๊ ผศ.ดร. สันติ จริญพรพัฒนา
ออกบบละจัดทำรูปลม๊ ปนัดดา พรรณการ
Eูmail๊ Panaddaphannakarn@gmail.com

พิมพຏทีไ๊ บริษัทอมรินทรຏพริๅนติๅงอนดຏพับลิชชิไง จำกัด ิมหาชนี
ใ็่ ถนนชัยพฤกษຏ ิบรมราชชนนีี ขตตลิไงชัน กรุงทพฯ แเแ็เ

ทรศัพทຏ เ โ่่โ แเแเ ละ เ โไโโ ้เเเ
ทรสาร เ โไใใ โ็ไโ ละ เ โไใไ แใ่5 




