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กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: 

โอ ทู โอ) เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1) ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณการวิจัยสำนักงาน

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 

และความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนทำให้งานวิจัยนี้ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ให้ความอนุเคราะห์

ด้านสถานที่ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการติดตั้งในห้องปฏิบัติการ

ต้นแบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน  

ขอขอบคุณบริษัท บีเอเอเค จำกัด บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนา

ต้นแบบระบบซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะไร้คนแบบโอ ทู โอ โดยถึงแม้จะมี

เวลาในการออกแบบและพัฒนาระบบค่อนข้างจำกัด แต่ด้วยความเพียรพยายามอุตสาหะของทีม

ผู้พัฒนาระบบ จึงได้ผลลัพธ์เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ สวยงาม สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

จริงในธุรกิจ  

กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบและให้

คำแนะนำในขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้งานวิจัยนี้มีความถูกต้องและ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้

สัมภาษณ์ ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือนำมาใช้ในการ

ดำเนินงานของโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

ขอขอบพระคุณ อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ และ ผศ.ดร.สิริกร สันติโรจนกุล ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย ที่กรุณาให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ และให้การสนับสนุนด้านข้อมูลต่าง ๆ จนทำให้การ

ดำเนินงานของโครงการวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอบคุณนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ผู้ช่วยงานโครงการฯ ที่ได้สละเวลา 

ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ คอยให้ความช่วยเหลือในหลาย ๆ ขั้นตอนของการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นจน

จบโครงการ จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

คณะผู้วิจัย
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการแข่งขันทางธุรกิจใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งการสื่อสาร การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเป็นส่วน
หนึ่งของระบบงานต่าง ๆ ในธุรกิจ ความก้าวหน้าของของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้พฤติกรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การเดินจับจ่ายซื้อของลดลง การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เ พ่ิมมาก
ขึ้น ธุรกิจต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่การทำธุรกิจดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
นอกจากนี้ วิกฤตการณ์ Covid-19 ก็ยังเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจากแบบเดิม
ไปสู่ธุรกิจดิจิทัลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

การศึกษาในโครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทู

ออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1) นี้ได้ผลลัพธ์เป็นระบบฮาร์ดแวร์ โดย

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ได้แก่ RFID ซึ่งมีความสามารถในการสแกนอ่านค่าได้รวดเร็วและแม่นยำ และ

ระบบซอฟท์แวร์ทั้ง 4 ระบบ ซึ่งพร้อมสำหรับใช้ในการทดสอบกับการดำเนินงานธุรกิจจริง เพ่ือศึกษา

ระบบจัดการร้านค้าอัจฉริยะ โอ ทู โอ และสำหรับการถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัลใน ระยะที่ 2 ต่อไป 

อย่างไรก็ดี เมื่อได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนและความเสี่ยงในการทำร้านค้า

อัจฉริยะของผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจลักษณะที่ใกล้เคียงกับร้านค้าอัจฉริยะ โอ ทู โอ พบว่า

หลายบริษัทที่ได้เริ่มพัฒนาและดำเนินธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะในประเทศจีนในช่วงต้น ๆ ได้ปิดตัวลง

เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ความยุ่งยากในการยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้งานทำให้ลูกค้ าเกิดความเบื่อ

หน่าย ความแม่นยำในการตรวจสอบรายการสินค้า ประเภทสินค้าท่ีมีความใกล้เคียงกับร้านสะดวกซ้ือ

มากเกินไปจึงไม่สามารถเอาชนะส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ไปจนถึงเหตุผลทางด้านต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนอัน

เนื่องจากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ รวมถึงค่าไฟฟ้าสำหรับการทำงานของอุปกรณ์ในร้านต่าง 

ๆ ที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ทีมวิจัยจึงได้ดำเนินการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้ได้รายการสินค้าที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจน

อุปสรรคที่จะมาขัดขวางการเข้าใช้บริการร้านค้าอัจฉริยะ โอ ทู โอ ที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะเรื่อง

ระบบการชำระเงิน 

นอกจากนี้ ปัญหาอ่ืน ๆ ที่คาดการณ์ว่าจะพบในการดำเนินระยะที่ 2 สำหรับร้านค้าขนาด

เล็กแบบห้องแลปวิจัย ได้แก่ ราคาของป้ายราคาสินค้า RFID ด้วยปริมาณการสั่งซื้อสำหรับใช้ทดสอบ
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ในระบบห้องแลปวิจัยยังมีราคาสูงเกินไป (ชิ้นละ 8 บาท) ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าเพ่ิมขึ้นตามต้นทุน 

ทางทีมผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกระบวนการการนำป้ายราคาสินค้า RFID กลับมาใช้ใหม่ในระหว่างดำเนิน

โครงการ และจะทำการศึกษาเรื่องราคาของป้าย RFID โดยอ้างอิงจากประสบการณ์การทำงานของ

บริษัท บีเอเอเค จำกัด ที่ใช้ป้าย RFID ในการจัดงานวิ่งมาราธอนที่ผ่านๆ มา 

นอกจากการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการร้านค้าอัจฉริยะให้แก่ผู้ประกอบการดิจิทัลแล้วนั้น 

ต้นแบบธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทู โอ ยังถูกออกแบบเพ่ือยกระดับสินค้าไทยสู่สากล โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสู่ตลาดจีน ที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งรู้จักสินค้าไทยผ่านการเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยว

สำคัญเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ทั้งนี้ร้านค้าและถนนคนเดินตามเมืองท่องเที่ยวสำคัญเป็นเสมือนพ้ืนที่

แสดงและจำหน่ายสินค้าระบบออฟไลน์ ซึ่งสามารถต่อยอดสร้างแพลทฟอร์มออนไลน์เพ่ืออำนวย

ความสะดวกในการรับคำสั่งซื้อ จัดการธุรกรรมทางการเงิน และจัดส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ข้ามแดน 

เพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อซ้ำ ต่อยอดจากธุรกิจท่องเที่ยวไปสู่การผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่

ตลาดสากล 

สำหรับข้อเสนอแนะในการต่อยอดงานวิจัย ทางทีมวิจัยมีแนวคิดที่จะนำต้นแบบร้านค้า

อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้น ไปต่อยอดเพ่ือประยุกต์ใช้งานในด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การ

พัฒนาต่อยอดเป็นจุดจ่ายยาสำหรับชุมชนเพ่ือลดโอกาสในการสัมผัสสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ

จำเป็นที่จะต้องรับยาซ้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระบาด เป็นต้น การขับเคลื่อน

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการเผยแพร่ผ่าน MOOC เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถ

เข้าถึงชุดความรู้ที่พัฒนาขึ้นได้ รวมไปถึงการพัฒนาต้นแบบเพ่ือการบูรณาการผลงานวิจัยในการ

ค้าขายกับจีน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 ความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีนำไปสู่ยุคดิจิทัลทราน
ฟอร์เมชันอย่างรวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19  ในปัจจุบัน 
ยิ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากรูปแบบเดิมไปเป็นธุรกิจ
แบบดิจิทัลกันมากขึ้น  เพ่ือให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและ
อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล  งานวิจัยเรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทู
ออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการร้านค้าในธุรกิจอัจฉริยะแบบ โอ ทู โอ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
ธุรกิจร้านค้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)  โดยจะพัฒนา
ต้นแบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คนแบบ โอ ทู โอ ให้เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้สำหรับการฝึกปฏิบัติจริงทาง
ธุรกิจ เพ่ือนำผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทู โอ 
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs งานวิจัยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย  
 ระยะที่ 1 ศึกษารูปแบบธุรกิจร้านค้าแบบโอ ทู โอ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการนำมา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจร้านค้าไร้คนออฟไลน์ ดำเนินการเก็บข้อมูลความต้องการระบบจากกลุ่มผู้ใช้งาน
ระบบด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างและการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้บริโภคแบบสุ่ม เพ่ือ
นำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นความต้องการของระบบ (r1); ออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
ร้านค้าอัจฉริยะไร้คนสำหรับธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ ได้แก่ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware System) 
และระบบซอฟท์แวร์ 4 ระบบ ประกอบด้วย ระบบหน้าร้าน ระบบชำระเงิน ระบบคลังสินค้า และ
ระบบการจัดการโลจิสติกส์ (d1);  ระยะที่ 2 ทดสอบการทำงานของระบบเพ่ือหาข้อผิดพลาดและ
ดำเนินการแก้ไข (R1); พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทู โอ โดยใช้หลักการ
ออกแบบตามแนวทาง “การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์” (D1); จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs (R2); และประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร (D2) 
 โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาในงานวิจัยระยะที่  1 นี้ คือ ตัวระบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบร้านค้า
ออฟไลน์และระบบซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ จำนวน 4 ระบบ ที่พัฒนาเสร็จ
สมบูรณ์ พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนทดสอบการทำงานของระบบกับธุรกิจจริงในระยะที่  2 ซึ่งจะนำมาถอด
บทเรียนและพัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทู โอให้แก่ผู้ประกอบการ
ดิจิทัลต่อไป 
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Abstract 

 Due to rapidly advancing technology and the COVID-19 epidemi, entrepreneurs 
are being driven to change their business model to a digital transformation business. 
This study aimed to develop the Online to Offline (O2O) smart shop business 
management curricula for Small and Medium Enterprise (SMEs) entrepreneurs, and to 
promote entrepreneurs using digital technology on their business management to 
increase their competitiveness. 

 This study was a research and development (R&D) project, which had 
developed the O2O smart shop prototype as a learning center of the O2O business 
management practice. The results of this study will be developed to be the curricula 
of O2O smart shop business management for SMEs entrepreneurs.  

 The study was divided into two-phase.  

 Phase-1: studying the O2O business model and the technologies that are 
appropriate for the offline unmanned store. The semi-structured interviewing and the 
online survey were conducted for collection of data, which was applied to analyze 
system requirements (r1); Then the hardware system and four software systems of 
the O2O smart shop prototype were designed and developed. It consists of Point-of-
Sale system, payment system, warehouse system, and logistics management system 
(d1).  

 Phase-2: the system that was developed in phase-1 will be tested and 
debugged (R1); then the O2O smart shop business management curricula will be 
developed. These are designed by the Outcome-Based Education principle (OBE) 
(D1); The O2O workshop and training course to transfer knowledge to entrepreneurs 
will be organized (R2), and the suitability of the curricula assessed (D2). 

 The results of this study (phase-1) were the development of the hardware 
systems and four software systems of the O2O smart shop prototype, which will be 
assessed in the system testing process in phase-2, and then the results of this study 
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taken to develop the curricula of O2O smart shop business management for digital 
entrepreneurs. 

 
Keywords: Online to Offline Business; O2O; Smart Shop; Digital Tranformation; Digital 
Entrepreneurs; Retail 

The research objectives 2 will be carried in phase 2 (August 2020 - Arirl 2021). 
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คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
 

O2O  (Online-to-Offline) รูปแบบการจัดการธุรกิจแบบ โอ ทู โอ (ออนไลน์ ทู 

ออฟไลน์)   

โมดูล   (Module)  ส่วนระบบย่อยซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบงาน

ใหญ่ 

ผู้ใช้งานระบบ (System User) ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ใช้งานระบบซอฟต์แวร์การจัดการ         

 ธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทู โอ ในที่นี้แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มลูกค้าผู้ซื้อสินค้า

ของร้านค้า 2.กลุ่มเจ้าของธุรกิจและพนักงานผู้ใช้งาน

ระบบหลังบ้าน 

O2O Customer ชื่อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นให้ลูกค้าของร้านค้าใช้ 

งาน สำหรับการใช้ยืนยันตัวตนเช้าใช้บริการร้านค้า 

ค้นหาสินค้า สั่งซื้อสินค้า เติมเงิน ชำระเงิน และ

ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า 

O2O x   ชื่อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นให้พนักงานของร้านค้าใช้ 

  งาน เพ่ือการจัดการคลังสินค้า  

O2O Counter   ระบบซอฟต์แวร์ทำหน้าที่รับชำระเงิน ณ เคาท์เตอร์ 

  ภายในร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

O2O Guard   ระบบฮาร์แวร์และซอฟต์แวร์ทำหน้าที่คอยตรวจสอบ 

  สถานะการชำระเงินของลูกค้า 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเป็น
กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ และทำให้เกิดการจ้างงาน รัฐบาลจึงมีนโยบายในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง ปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งผ่านและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
มนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี IoT, Sensor, Big Data, Cloud และอ่ืนๆ เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้
จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีในการทำงาน การสื่อสาร และพฤติกรรม
การดำรงชีวิตของมนุษย์ กิจกรรมหลายอย่างถูกเปลี่ยนไปทำบนออนไลน์มากกว่าออฟไลน์ เช่น การ
ส่งข้อความ การจองและการซื้อตั๋วโดยสาร การจองโรงแรม การชำระค่าบริการ ธุรกรรมทางการเงิน
ต่างๆ การดูหนังฟังเพลง อ่านหนังสือ ติดตามข่าวสาร การสั่งอาหาร การเรียกบริการขนส่ง และอ่ืนๆ 
แสดงให้เห็นว่าโลกใบนี้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลโดยตรง
ต่อภาคธุรกิจ ทำให้ธุรกิจที่มีสัดส่วนของออฟไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะผู้คนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป 
ธุรกิจหลายอย่างจึงต้องมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือความอยู่รอดต่อไปได้ 

 โมเดลธุรกิจแบบ โอ ทู โอ (Online to Offline (O2O)) เป็นการศึกษาภายใต้แนวคิดที่ว่าแม้ใน
ปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่จะสามารถดำเนินกิจการบนเครือข่ายออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็ได้ 
แต่แท้จริงแล้ว ร้านค้าแบบออฟไลน์ก็ยังมีความจำเป็นในการยืนยันถึงการมีตัวตนของธุรกิจอยู่นั่นเอง 
การมีร้านค้าแบบออฟไลน์ช่วยเพ่ิมความม่ันใจให้แก่ลูกค้า และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ดังนั้น 
โมเดลธุรกิจแบบ  โอ ทู โอ จึงเป็น การบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลโดยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน ผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ 

 วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบรุนแรงและสร้างความ
เสียหายในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การดำเนินธุรกิจหลายอย่างหยุดชะงักเมื่อมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนจำเป็นต้องงดการเดินทาง 
จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมถูกกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สิ้นเชิง การทำงานเปลี่ยนรูปแบบเป็นการทำงานจากที่บ้าน วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากเป็นการ
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ผลักดันให้พฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนไปจากเดิม คนไม่ยอมออกจากบ้าน มีความต้องการ
จับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านอินเตอร์เน็ตและบริการการส่งของเพ่ิมมากข้ึน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเม
ชันในทุกภาคส่วนที่เคยถูกคาดการณ์ว่าจะเกิดอย่างแน่นอนในประเทศไทย กลายเป็นว่าสถานการณ์
ดังกล่าวเป็นตัวช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมสู่ความเป็นดิจิทัลรวดเร็วยิ่งขึ้น บางธุรกิจต้อง
หยุดกิจการชั่วคราว บางธุรกิจต้องหยุดกิจการอย่างถาวร ขณะที่บางธุรกิจที่ที่มองเห็นโอกาส และ
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ก็จะสามารถดำเนินกิจการผ่านช่วงเวลาวิกฤต
นี้ไปได้ ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์มต่างๆ สำหรับการขายสินค้าออนไลน์ และ
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อความอยู่รอด  

 จากรายงานเรื่อง Digital Marturity Index ของ Cisco APAC SMB พ.ศ.2562 ชี้ให้เห็นถึง
ความพร้อมทางด้านดิจิทัลของ SMEs ใน 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิก ประกอบด้วย 
ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ 
ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย พบว่าโดยภาพรวมแล้วประเทศไทยมีความพร้อมจัดอยู่ใน ระยะท่ี 
1 (Digital Indifferent) เท่านั้น จากทั้งหมด 4 ระยะ เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ยกเว้นสิงคโปร์) ความพร้อมทางด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ยังอยู่ในระดับที่
น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขันในระดับโลก 

 จากการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ไปสู่ยุคดิจิตัลที่เร็วขึ้นและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของ
ผู้บริโภคนี้ หากธุรกิจไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือตระหนักถึงการวิเคราะห์ห่วงโซ่ของธุรกิจที่จะ
เปลี่ยนไป ธุรกิจนั้นก็อาจจะไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ ดังนั้นการวางกลยุทธ์ของธุรกิจด้านดิจิทัลท
รานส์ฟอร์เมชันเพ่ือการก้าวสู่ยุคดิจิตัลไม่ได้เป็นเพียงวิสัยทัศน์ของธุรกิจ SMEs ไทยอีกต่อไป ความ
พร้อมด้านดิจิทัลบุคลากรใน SMEs ของไทยจึงเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน 
และนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้วิจัยให้ความสำคัญเนื่องจากจะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน หากรัฐบาลต้องการพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือก้าวข้ามจาก 
Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 ใน 3 – 5 ปี ตามแนวทางพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล Thailand 
4.0 ซึ่งจะต้องเปลี่ยนรูปแบบจาก SMEs เดิมที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ไปสู่การเป็นบริษัท
ที่มีศักยภาพสูง Smart Enterprises ดังนั้นกำลังคนที่มีทักษะดีด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก็นับเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีควบคู่กับไปด้วย 

 เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่ได้จาก
การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบร้านค้าในธุรกิจแบบ  โอ ทู โอ ซึ่งเป็น
ช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และเป็นกลไก
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ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยรับมือและ
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างพอเพียงเหมาะสม 
โดยในโครงการจะมีดำเนินการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ การพัฒนาระบบจัดการ
หน้าร้านหลังร้าน การจัดการข้อมูลธุรกิจ และจัดทำองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบในการ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจดังกล่าว เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ และ
แรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาค SMEs ให้เป็นแรงงานที่มีความพร้อมด้านดิจิทัล อันได้แก่ มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะสูงด้านดิจิทัล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่สอดรับกับ
การขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของประเทศไทย และช่วยทำให้ SMEs สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
รายใหญ่กว่าได ้

 โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับต้นแบบร้านค้าออฟไลน์ไร้คน เป็นเงิน
จำนวน 480,000 บาท อีกทั้งได้ร่วมมือพัฒนาระบบฯ กับ บริษัท บีเอเอเค จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิต
ซอฟท์แวร์ และระบบเครื่อข่าย ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมถือหุ้น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งในการ
ออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ เพื่อให้ผลลัพธ์การพัฒนาต้นแบบระบบร้านค้าในธุรกิจแบบ  โอ 
ทู โอ ที่มีคุณภาพ มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้งบประมาณท่ีจำกัด  

 โดยในโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการพัฒนาระบบร้านค้าในธุรกิจแบบ  โอ ทู โอ ที่จะสร้างต้นแบบร้านค้าออฟไลน์ โอ ทู โอ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีพ้ืนที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการ
ร้านค้าที่ใช้โมเดลธุรกิจแบบ  โอ ทู โอ มากยิ่งขึ้น 2. ส่วนของระบบบริหารจัดการร้านค้าต่างๆ 
(Software) ทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุนกระบวนการต่างๆ ของร้านค้าต้นแบบ ได้แก่ ระบบการ
ชำระเงิน ระบบหน้าร้าน และระบบคลังสินค้า และ ระบบจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล 3. ส่วนของการ
พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร้านค้าในธุรกิจแบบ โอ ทู โอ โดยอ้างอิงกรณีศึกษาที่ได้
ทำการศึกษาในข้อ 1 และ 2 ประกอบด้วย 

 - หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
 - หลักสูตรเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับในร้านค้าแบบ โอ ทู โอ 
 - หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ดิจิตัลสำหรับธุรกิจออนไลน์ 

 นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยผู้ประกอบการ 
SMEs อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 ครั้ง 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาระบบร้านค้าในธุรกิจแบบ  โอ ทู 
โอ เพ่ือเป็นห้องเรียนต้นแบบร้านค้าและศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ แรงงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการจัดการร้านค้าในธุรกิจแบบ โอ ทู โอ ประกอบด้วย 
 - หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
 - หลักสูตรเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับในร้านค้าแบบ โอ ทู โอ 
 - หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ดิจิตัลสำหรับธุรกิจออนไลน์ 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 โครงการนี้เป็นงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ สำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล โดยจะทำการศึกษาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบร้านค้า
ต้นแบบเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการฝึกปฏิบัติจริง มีการพัฒนาระบบจัดการหน้าร้าน การชำระเงิน ระบบ
จัดการคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์ดิจิทัล และตัวอย่างการทำการตลาดดิจิทัล อันจะเพ่ิมทักษะทั้ง
ทางด้านดิจิทัลและด้านการจัดการของผู้เรียน โดยสามารถแบ่งกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาออกเป็น 2 
ระยะ ได้แก่  

 ระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบธุรกิจร้านค้าไร้คน แบบ โอ ทู โอ และศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบร้านค้าในธุรกิจแบบ โอ ทู โอ โดยเน้นการใช้งานจริงของ
ผู้บริโภค มีความทันสมัย ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ และตรงกับ trend ยุคดิจิทัล เพ่ือเป็นห้องเรียน
ต้นแบบร้านค้าและศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ แรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ใน
ส่วนของร้านค้าต้นแบบสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 1. ส่วนร้านค้าออฟไลน์ไร้คน การวิจัยและพัฒนาจะสร้างต้นแบบร้านค้าออฟไลน์ สำหรับธุรกิจ
ร้านค้าแบบ โอ ทู โอ โดยการสำรวจจากความคิดเห็นจากผู้บริโภคจริง เพ่ือนำความเห็นมาออกแบบ
ให้ User friendly ให้รองรับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการเรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการร้านค้าที่ใช้
โมเดลธุรกิจแบบ โอ ทู โอ มากยิ่งขึ้น  
 2. ระบบซอฟท์แวร์ (Software systems) ทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุนกระบวนการต่างๆ 
ของร้านค้าต้นแบบ ประกอบด้วย ระบบการชำระเงิน ระบบหน้าร้าน ระบบคลังสินค้า ระบบการ
จัดการโลจิสติกส์ 



5 

 

 3. ระบบการจัดการร้านค้า (Management Systems) การทดสอบการทำงานของร้านค้า
พร้อมกับระบบต่างๆ กับธุรกิจจริง เพ่ือให้ได้ระบบการจัดการธุรกิจที่สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ระยะที่ 2 การนำผลจากการศึกษาและพัฒนาต้นแบบร้านค้าออฟไลน์ไร้คนในเฟสที่ 1 มา
พัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล  โดยยึดการ
ออกแบบพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรต่างๆ ที่จะ
พัฒนาขึ้น ได้แก่  

๑. หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
๒. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับในร้านค้าแบบ โอ ทู โอ 
๓. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ดิจิตัลสำหรับธุรกิจออนไลน์ 

 หลังจากการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ แล้ว จึงจัดมีกิจกรรมการประเมินหลักสูตรฯ โดยการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการของทั้ง 3 หลักสูตรข้างต้นให้กับกลุ่มตัวอย่าง SMEs ที่มีศักยภาพด้านไอที และ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และสรุปผล 

1.4 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 โครงการนี้ มีลักษณะเป็นงานวิจัยและพัฒนา ทั้งต้นแบบร้านค้าและหลักสูตรต่างๆ กรอบ
แนวคิดของการวิจัยแบ่งเป็นสองเฟส ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในรูปที่ 4 

 

ระยะที่ 1  

r1  การศึกษารูปแบบธุรกิจร้านค้าไร้คน แบบ โอ ทู โอ ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและมี
ความเหมาะสมต่อธุรกิจ SMEs และทำการสำรวจจากความคิดเห็นจากผู้บริโภคจริง 
การเก็บข้อมูลความต้องการทั้งของผู้บริโภคในการใช้งานร้านค้าไร้คน และความ
ต้องการและทัศนคติของเจ้าของธุรกิจร้านค้าที่เลือกมาเป็นต้นแบบในโครงการ เพ่ือนำ
ความเห็นมาออกแบบประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบร้านค้าในธุรกิจแบบ โอ ทู โอ ให้
สามารถเข้าถึงได้ และรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่
จะให้ข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็นทั้งผู้ประกอบการร้านค้าแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคโดยการสุ่มจากกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยมีการใช้บริการของร้านค้าดังกล่าวเป็นประจำ  

d1 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าไร้คน แบบ โอ ทู โอ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
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1. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบร้านค้าออฟไลน์ (Hardware systems) สำหรับ
ธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ  
2. การออกแบบและพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ต่างๆ (Software systems) ประกอบด้วย 
ระบบการชำระเงิน ระบบหน้าร้าน ระบบคลังสินค้า ระบบการจัดการโลจิสติกส์ 
3. ระบบการจัดการร้านค้า (Management Systems) โดยจะมีการทดสอบการทำงาน
ของร้านค้าพร้อมกับระบบต่างๆ กับธุรกิจจริง อันจะได้ระบบการจัดการที่ทำให้ธุรกิจ
สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ระยะที่ 2 

R1 (r2) ทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมดกับธุรกิจจริงเพ่ือหาข้อผิดพลาด 
   แก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดและสรุปผล ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดในเฟสที่ 1 จะได้ผลลัพธ์เป็น 

R1 สำหรับเฟสที่  2  จากนั้นศึกษาดูงานเพ่ิมเติม ณ ประเทศจีน เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยกับธุรกิจแบบ O2O ของจีน  เนื่ องจากจีนมี เทคโนโลยีดั งกล่ าวที่ มี
ความก้าวหน้า  จัดทำรายงานผลการเปรียบเทียบการศึกษาดูงาน และผลการวิจัยกับ
ธุรกิจแบบ O2O ของจีน ความเหมาะสมกับบริบทของไทย และสรุปแนวทางการวิจัยด้าน
เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจแบบ O2O ในอนาคต 

D1  การนำผลจากการศึกษาและพัฒนาต้นแบบร้านค้าออฟไลน์ไร้คนในเฟสที่ 1 มาพัฒนาเป็น
หลักสูตรตามแนวทางการออกแบบพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based 
Education (OBE) เพ่ือการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
ได้แก่ 

1. หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
2. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับในร้านค้าแบบ โอ ทู โอ 
3. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ดิจิตัลสำหรับธุรกิจออนไลน์ 

R2  หลังจากการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ แล้ว จึงจัดมีกิจกรรมการประเมินหลักสูตรฯ โดยการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการของทั้ง 3 หลักสูตรข้างต้นให้กับกลุ่มตัวอย่าง SMEs ที่มี
ศักยภาพด้านไอที และประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้า
ร่วมอบรม และสรุปผล 

D2  ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม และสรุปผล 
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รูป 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้หลักสูตรฯ ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลแก่กำลังคนในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พร้อมกับพ้ืนที่เรียนรู้จริงสำหรับการฝึกปฏิบัติซึ่งเป็นต้นแบบร้านค้าแบบ โอ ทู โอ  
 2. ผลลัพธ์ที่ได้ สามารถนำไปต่อยอดสร้างต้นแบบผู้ประกอบการดิจิทัลแบบ โอ ทู โอ เป็น
บริษัทที่มีศักยภาพสูง (Smart Enterprises) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยเน้นการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
 3. ได้รูปแบบโมเดลการเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ซึ่ งสามารถ
ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิดตัวแบบธุรกิจแบบ  โอ ทู โอ 

ตัวแบบ  โอ ทู โอ ถูกแนะนำอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยบริษัท Webvan ผู้ประกอบการค้าของสด

ที่เริ่มต้นจำหน่ายบนระบบออนไลน์ ก่อนขยายสู่ร้านค้าแบบออฟไลน์ซึ่งทำให้ยอดขายของธุรกิจขึ้นสู่

จุดสูงสุดกว่า 8,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯในช่วงปี ค.ศ. 2001 ยอดขายนี้ใกล้เคียงกับ iMac ของ

บริษัทแอ๊บเปิ้ลในเวลานั้นที่มียอดขาย 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ [1] 

 ตัวแบบธุรกิจแบบ  โอ ทู โอ ของ Webvan ใช้วิธีการสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่เพ่ือให้เกิด

ความประหยัดเนื่องจากขนาดของการสั่งซื้อ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการปริมาณขายใน

ช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยวิธีการนี้ทำให้สินค้าถูกส่งถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นผ่านการ

กระจายสินค้าไปยังร้านค้าออฟไลน์ที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายทางการตลาดหลักๆ เมื่อมีคำสั่งซื้อออนไลน์

ก็สามารถจัดส่งสินค้าไปยังเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

 ตัวแบบ  โอ ทู โอ ถูกนำเข้าไปใช้อย่างจริงจังในธุรกิจ E-commerce ประเทศจีนเมื่อบริษัท 

JD.com ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทจากช่องทาง Offline ไปสู่ช่องทางแบบ 

Online ในปี ค.ศ. 2012 [2] โดยเริ่มต้นพัฒนาตัวแบบ  โอ ทู โอ อย่างจริงจังในปีต่อมาด้วยการเปิด

ให้บริการเว็บไซต์ JD.com เพ่ือจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยอาศัยเครือข่ายช่องทางการจัด

จำหน่ายสินค้าออฟไลน์ของตน รวมถึงการพัฒนาระบบคลังสินค้าอัจฉริยะซึ่งถือเป็นหัวใจของระบบนี้ 

สร้างความรวดเร็วในการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าปลายทาง ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการรับประกัน

คุณภาพสินค้า ในราคาที่เท่ากับคู่แข่งขัน (JD.com ใช้กลยุทธ์การสั่งซื้อสินค้ามาไว้ในคลังสินค้า โดย

พยายามทำให้รอบการหมุนของสินค้าคงคลังสั้นที่สุดผ่านการขายทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์)  

 แนวคิด  โอ ทู โอ ถูกแพร่หลายอีกครั้งเมื่อแจ๊ค หม่า ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอาลี

บาบา E-commerce อันดับหนึ่งของจีนได้ออกมากล่าวถึงธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันเป็นธุรกิจ

หลักของอาลีบาบาในอนาคตว่า “ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการค้าปลีกจะหมดไป จะเหลือแต่

ผู้ประกอบการแบบ  โอ ทู โอ เท่านั้น” ซึ่งแจ๊คหม่าเรียกว่า “New Retail” ซึ่งหมายถึงรูปแบบธุรกิจ

ที่ช่องทางการค้าที่ใช้ออนไลน์และออฟไลน์ต้องผสมผสานเข้าด้วยกัน เพราะในอนาคตผู้บริโภคจะ

ยังคงนิยมเดินเข้าห้างโมเดิร์นเทรดหรือศูนย์การค้า เพ่ือเลือกดูสินค้า แต่การดำเนินการสั่งซื้อ ชำระ
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เงินจะกระทำผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงจะไม่รอรับสินค้าเพ่ือนำกลับไปด้วยตนเอง แต่จะกลับไปรอ

รับสินค้าที่สั่งซื้อที่บ้าน โดยมีบริษัทขนส่งด่วนทำหน้าที่จัดส่งให้ ในอนาคตตัวแบบธุรกิจ O2O New 

Retail จะเป็นทิศทางที่อาลีบาบาจะพัฒนาเป็นธุรกิจหลัก มิใช่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไป 

[3]  

 ทั้งนี้หัวใจของ O2O New Retail คือการกำหนดให้พ้ืนที่ขายแบบ Offline เป็นแกนหลักใน

การนำเสนอขายสินค้า เพราะพฤติกรรมของมนุษย์ยังคงปราถนาที่จะได้ดูได้สัมผัสสินค้าก่อนการซื้อ 

หรือนิยมออกมาเลือกชมสินค้าตามสถานที่แสดงสินค้าเหล่านั้น แต่ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลที่เชื่อมต่อ 

Smart Mobile เข้ากับทั้งร้านค้าออนไลน์ Digital Payment และผู้ให้บริการ Logistics Express ทำ

ให้การตัดสินใจเลือกซ้ือและสั่งซื้อ รวมถึงการชำระเงินจะดำเนินการผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม ที่จะส่ง

ต่อคำสั่งซื้อดังกล่าวไปยังคลังสินค้าเพ่ือส่งต่อไปสู่ระบบโลจิสติกส์ Express ในการดำเนินการจัดส่ง

สินค้าไปยังผู้สั่งซื้อต่อไป  

 เพราะในอนาคตร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจะถูกตั้งคำถามด้านความ

น่าเชื่อถือเพ่ิมมากขึ้น การสร้างตัวตนให้กับร้านค้าด้วยการมีพ้ืนที่แสดงสินค้าแบบออฟไลน์จึง

กลายเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยทำให้ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นมากกว่าการ

มีร้านค้าในแบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ซึ่งกลยุทธ์ New Retail ของอาลีบาบาจะมีแนวคิดสำคัญ

ดังนี้ [4]  

 ประการที่หนึ่งนิยามของ “New Retail” คือการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ซื้อเป็นศูนย์กลางใน

การออกแบบระบบค้าปลีกโดยมีข้อมูลมหาศาลเป็นตัวขับเคลื่อนทิศทาง  

 ประการที่สอง “New Retail” แบ่งแพลตฟอร์มที่ต้องบริการออกเป็น 3 ส่วนคือ พ้ืนที่ส่วน

หน้าหมายถึงร้านค้าออฟไลน์ ลูกค้าและสินค้า พ้ืนที่ส่วนกลางคือช่องทางจำหน่าย ลักษณะตลาด 

ระบบกระจายสินค้า และตัวแบบการผลิตแบบ C2B และส่วนหลังบ้านหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะเป็นระบบ Cloud ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ AR VR 3D printing AI IoT และ Data 

Analytics 

 ด้วยระบบข้างต้นอาลีบาบาได้ปรับเปลี่ยนให้ Taobao มิใช่แพลตฟอร์มสำหรับร้านค้าพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C เหมือนในอดีตอีกต่อไป แต่ทำให้ Taobao กลายเป็นข่องทางเพ่ือเข้าถึง

บริการต่างๆทั้งร้านค้า  โอ ทู โอ ในเครือ ช่องทางการชำระเงิน รวมถึงระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ อาลี
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บาบายังได้เข้าซื้อกิจการห้างโมเดริน์เทรด หรือการเปิดร้านค้าออฟไลน์ในพ้ืนที่เมืองใหญ่ที่ผู้ใช้บริการ

สามารถเข้าถึงผ่านแอพพลิเคชั่นเถาเป่า 

 นอกจากนี้ในอนาคตด้วยความเติบใหญ่ของสังคมออนไลน์ การทำธุรกรรมออนไลน์ ตลอดจน

การจัดเก็บข้อมูลไว้บนระบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆจะทำให้ข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ถูกผสมผสานเข้า

กับธุรกิจ  โอ ทู โอ และทำให้ตัวแบบ  โอ ทู โอ ก้าวเข้าสู่ยุคที่สองที่ข้อมูลมหาศาล (Big data) 

กลายเป็นกลไกกำหนดทิศทางการแข่งขันของธุรกิจ [5] O2O Integrated sales strategy ที่สมบูรณ์

จะเกิดข้ึนผ่าน Big data เมื่อสารสนเทศจากปลายทางถูกส่งผ่านกลับไปยังหน่วยกิจกรรมต่างๆในห่วง

โซ่อุปทานแบบทันทีทันใด ทำให้การตัดสินใจของทุกหน่วยกิจกรรมในห่วงโซ่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่

สมบูรณ์กว่าในอดีต ด้วยเวลาที่สั้นและต้นทุนที่ต่ำ [6] โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลผู้ซื้อถูกจัดเก็บและ

นำออกมาวิเคราะห์ผ่านการทำเหมืองข้อมูล กลายเป็นองค์ความรู้ด้านพฤติกรรม และความต้องการ

ของผู้บริโภค ที่ผู้ผลิตสามารถนำกลับไปใช้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนการผลิตต่อไป 

[7] ในอนาคตการกำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาดของผู้ประกอบการจึงไม่อาจพึ่งพารูปแบบการ

วิจัยตลาด หรือรูปแบบการประกอบการแบบดั้งเดิมได้อีกต่อไป แต่ต้องเพ่ิมมิติการใช้ข้อมูลออนไลน์ 

ควบคู่กับการสังเกตุพฤติกรรมการเลือกซื้อและการตัดสินใจซื้อมาใช้เพ่ือกำหนดกลยุทธ์การผลิตและ

การตลาดต่อไป [8]  

2.2 ประเทศไทยกับการเติบโตทางอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

 ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ด้วยสถานที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน

และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน ซึ่ง

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Exponential Technology ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่

อุปทานและส่งผลให้อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ต้องปรับเปลี่ยนกลายเป็นโลจิสติกส์ 4.0 

ด้วยเช่นกัน (คุณจรีพร จารุกรสกุล, ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท 

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) 

 การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด E-Commerce ยังผลักดันให้อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิ

สติกส์ทั่วโลกเกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งด้านราคา ความเร็ว และคุณภาพของการบริการ 

ผู้ประกอบการจึงต่างมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีที่สุดบนต้นทุนที่ประหยัดสุดโดยการ

นำ Big Data และ Machine Learning เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน ตลอดจนการใช้อุปกรณ์และ

ยานพาหนะยุคใหม่ เช่น ระบบ GPS ติดตาม หรือ Drone และ Autonomous Vehicle ที่เริ่มได้รับ
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ความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการขนส่งระยะสุดท้าย (Last Mile) ซึ่งการพัฒนาของเทคโนโลยี 5G 

ก็จะยิ่งผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ IoT และการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากในอุตสาหกรรมการ

ขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ติดตามหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะ

ด้วยกันเอง และด้วยคุณสมบัติความหน่วง (Latency) ที่ต่ำของเทคโนโลยี 5G ก็จะยิ่งช่วยลด

ข้อผิดพลาด เพ่ิมความปลอดภัย ตลอดจนสามารถระบุตำแหน่งยานพาหนะ สถานะการรับ-ส่งสินค้าที่

ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย (กรุงเทพธุรกิจ: Smart Energy, 18 มีนาคม 2563) 

 การบริหารจัดารซัพพลายเชนในปัจจุบันเปลี่ยนรูปแบบจากเพียงแค่การขนส่งโดยใช้ตู้คอนเทน

เนอร์ ไปสู่การขนส่งที่เป็นหน่วยเล็กลง เช่น กล่อง (carton) การขนส่งรายชิ้น (piece) และยัง

ต้องการความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญ เห็นได้จากการประเมินของ Euromonitor (Industry Insight, 

Research, 20 มกราคม 2563) พบว่า 17% (YOY) เป็น 100,000 ล้านบาท โดยตลาดธุรกิจขนส่ง

พัสดุ (Parcel delivery) มีการเติบโตต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2017 – 2019) ที่ขยายตัวได้เฉลี่ย 

40% ต่อปี (40%CAGR) สอดคล้องกับตลาด e-commerce ของไทยที่เติบโตเฉลี่ย 18% ต่อปี 

(18%CAGR) และรูปที่ 1 แสดงมูลค่าการตลาดขนส่งพัสดุของไทย 

 

รูป 2.1 มูลค่าตลาดขนส่งพัสดุของไทย 
หมายเหตุ: คำนวณจากบริษัทที่ขนส่งพัสดุในไทยรายใหญ่ประมาณ 22 ราย 

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Enlite 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่การเติบโตของธุรกิจ Logistic ก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก 

การมีผู้ให้บริการที่เกิดขึ้นจำนวนมากส่งผลให้ผู้บริโภคมีช่องทางหลากหลายในการเลือกใช้บริการ จาก

ตาราง แสดงปัจจัยการให้บริการต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นที่นิยมใช้
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บริการ จะเห็นได้ว่าธุรกิจการขนส่งโดยเฉพาะพัสดุ แข่งขันกันที่ปัจจัยสำคัญคือ คุณภาพการให้บริการ 

ความรวดเร็วและด้านราคา (ที่มา: EIC, Marketingoops.com) ในปี 2018 ตลาดขนส่งพัสดุ

ประกอบด้วยผู้ให้บริการรายใหญ่ 3 ราย ครองส่วนแบ่งการตลาดรวมกันกว่า 80% ได้แก่ 

 1. ไปรษณีย์ไทย 

 2. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

 3. ลาซาดา เอ็กซ์เพรส 

 ในอนาคตคาดว่าอัตราค่าบริการมีโอกาสปรับลดลงอีก เนื่องจากวิธีการลดราคาค่าขนส่ง

สามารถดึงดูดปริมาณขนส่งพัสดุเพ่ิมขึ้นและส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมขึ้น โดยปริมาณการขนส่งที่มากขึ้นยัง

ช่วยลดต้นทุนการขนส่งเฉลี่ยของผู้ประกอบการ การแข่งขันนี้จะส่งผลบวกต่อผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุ  

เพราะจะได้รับประโยชน์จากอัตราค่าบริการขนส่งที่ถูกลง การบริการขนส่งที่ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น 

และมีผู้ประกอบการให้เลือกใช้หลายราย นอกจากการแข่งขันด้านราคาแล้ว ธุรกิจขนส่งพัสดุยังต้อง

แข่งขันในด้านบริการทั้งในแง่ “คุณภาพการบริการ” 

 

รูป 2.2 ตารางการเปรียบเทียบผู้ให้บริการด้านขนส่งพัสดุในไทย 

และ “ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า” โดยในด้านคุณภาพการบริการผู้ ประกอบการควรต้อง

ยกระดับความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าเนื่องจากมูลค่าสินค้าท่ีสั่งซื้อออนไลน์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

การปรับตัวของผู้ประกอบการต่ออุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล 
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 การบริหารจัดการโลจิสติคส์ปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องพฤติกรรมการซื้อสินค้า 
โดยเฉพาะตลาดอีคอมเมิร์ซที่เพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง (https://techsauce.co/pr-
news/rcl-logistics-nsquared-ecommerce) ทำให้มีความจำเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพและขยาย
ขอบเขตการให้บริการ เพ่ือรองรับความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงมอบบริการ
ใหม่ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและมอบความคล่องตัวในการทำธุรกิจให้แก่ลูกค้า  
 การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างบริการใหม่แก่ลูกค้า เช่น การทำ Live API เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ลูกค้า 
จึงสามารถแสดงค่าขนส่งบนเว็บไซต์ได้ทันที และเมื่อมีการ Check out คำสั่งซื้อ ข้อมูลคำสั่งก็จะ
มายัง Platform และสามารถคำนวณเวลาให้บริการลูกค้าได้โดยตรง (บทความ Techsauce, 2019: 
สัมภาษณ์ คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก CEO และ Co-Founder ของ GIZTIX) หรือการพัฒนาคลังอัฉริยะ 
เพ่ือบริหารจัดการคลังสินค้า เพ่ือรองรับคำสั่งซื้อ ขยายขอบเขตการให้บริการคลัง เพ่ิมความคล่องตัว
ในการจัดการธุรกิจแก่ลูกค้าที่ต้องมีการนำเข้าสินค้า  เพ่ิมความสามารถในการจัดส่งสินค้าต่อวันและ
ยังรองรับกลุ่มลูกค้าผู้นำเข้าสินค้าได้อย่างดีด้วยความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติคส์ ทั้งทางเรือและทางบก 
(กรรมการผู้ จั ด การ  บ ริษั ท  N-SQUARED eCommerce กล่ าว  (https://techsauce.co/pr-
news/rcl-logistics-nsquared-ecommerce) 
 การเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่นิยมการซื้อสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ (online platform) มากยิ่งขึ้น ทั้งเว็บไซต์ e-commerce รายใหญ่  เช่น 
Lazada, Shopee, JD Central, Priceza และการค้าผ่านทางโซเชียลมีเดีย (social commerce) 
อย่าง Facebook, LINE, Instagram รวมถึงในหน้าเว็บไซต์ของแต่ละร้านค้าเอง 
 กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ ที่ผู้ประกอบการควรนำไปพิจารณา เพ่ือเตรียมรับความท้าทายที่จะ

เกิดข้ึนและปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดในธุรกิจ ได้แก่ 

1. การเป็นพันธมิตรกับ Online platform ที่หลากหลาย 

 การบูรณาการกลยุทธ์การเชื่อมโยงการสื่อสารในแต่ละช่องทางให้สอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน ผ่านช่องทางการติดต่อมายัง Contact Center ร่วมกับ Non-Voice ซึ่งรวมถึงการติดต่อ

ผ่าน Mobile Application, Website, Instant Message, Email หรือใน Social Media มีแนวโน้ม

ที่เพ่ิมขึ้น ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้ และการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจในทุกช่องทาง

แบบไร้รอยต่อ ช่วยเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจค้าปลีก มีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) โดยมีการ

จัดเก็บข้อมูลที่ดีและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงรูปแบบการสื่อสาร และช่วยให้

สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการได้ตรงตามความต้องการ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขนส่งพัสดุ ในอนาคต

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มจะต้องเตรียมพร้อมในการบริหารต้นทุนดำเนินการให้
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เหมาะสมกับค่าคอมมิชชัน (commission) ที่ถูกหักจากเจ้าของแพลตฟอร์มและค่าใช้จ่ายทั่วไปอ่ืนๆ 

ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ขณะที่สิทธิประโยชน์จากเจ้าของแพลตฟอร์มที่ปรับลดลง ( Industry Insight, 

Research, 2563) 

2.  ด้านความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะพนักงานขับรถ 

 ในอนาคต ผู้ประกอบการขนส่งพัสดุจำเป็นต้องมีแผนการเพ่ิมจำนวนพนักงานขับรถ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการที่ต่อเนื่องอีกกว่า 50,000 คน และผู้ประกอบการ on-demand delivery 

หลายรายต่างต้องการพนักงานขับรถเพ่ิมขึ้นเพ่ือช่วยขยายการให้บริการ รวมถึงพนักงานคลังสินค้าซึ่ง

ผู้ประกอบการหลายรายวางแผนขยายศูนย์คัดแยกและศูนย์กระจายสินค้า การเพ่ิมจำนวนของ

พนักงานอย่างรวดเร็วนี้ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือ

รองรับการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในธุรกิจโลจิสติกส์สูงอีกด้วย 

3. กฎระเบียบข้อบังคับเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุควรทำการเรียนรู้ เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อ

เหตุการณ ์

 การอำนวยความสะดวกด้านนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างกลุ่ม

ประเทศสมาชิกในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS-CBTA) ในการส่งสินค้าผ่านแดน (Cross-border 

logistics) และการจัดตั้ง e-commerce park เช่น การให้สิทธิพิเศษในการไม่ต้องชำระภาษีอากรใน

การนำสินค้าออกเขตจนกว่าจะครบกำหนด 14 วัน จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านภาษีแก่

ผู้ประกอบการที่มีคลังสินค้าในพื้นที่นั้น สำหรับการขอคืนสินค้าชำรุด เสียหายจากผู้บริโภค 

เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ในยุค 4.0 

 การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ไปสู่ยุคท่ีเรียกว่า 

Internet Of Things (IoT) คือ การใช้ข้อมูลทุกรูปแบบเชื่อมต่อเข้าหากัน และเป็นยุคที่เข้าสู่วิถีที่

เรียกว่า “Smart City” หรือ “Smart Automation” เพ่ือมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0 โดยใช้

นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน ยกระดับผู้ประกอบการไปสู่การแข่งขันบนเวทีโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการ

ไทยสามารถปรับตัวสำหรับการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับรูปแบบการ

ดำเนินธุรกิจของตนเองให้เข้าสู่ Digital Process ดังต่อไปนี้ 
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รูป 2.3 การใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซัพพลายเชนในอนาคต 

ที่มา: Industrial Technology Review no.289, การขับเคลื่อน SME สู่ โลจิสติกส์ 4.0 

 อุตสาหกรรม 4.0 นั้น มี แนวคิดเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารหรือ การ

ขายสินค้า โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี ดิจิตอล กรณีของการผลิตโดยใช้ระบบ

ดิจิตอลจะท าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ผลลัพธ์ที่ได้จากการผลิต และ รูปแบบของ

การด าเนินธุรกิจหลายประการ (Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy, 

2016) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สามารถช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค การวางแผนการพยากรณ์จากการทำด้วยมือสู่การ

ปฎิบัติงานแบบอัตโนมัติ การให้บริการจากมาตรฐานสู่การให้บริการเฉพาะส่วนบุคคล ดังแสดงในรูปที่ 

3 การสร้างการเชื่อมต่อความร่วมมือแบบไร้ขอบเขตระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กรเป็นเป้าหมายสูงสุดในการสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ องค์กร

จำเป็นต้องสร้างความม่ันใจต่อลูกค้าถึงความสามารถในการดำเนินงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร

ในรูปแบบ Big data ทั้งนี้เพ่ือพัมนาการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกต่อการสร้างงานบริการ

รูปแบบใหม่ๆ ต่อการตอบสนองลูกค้า 
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 สำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย แบ่งปัน
ข้อมูลสารสนเทศแบบ real time การใช้เครื่องมือการรับรู้และการนำโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันที่
ชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้ จะสามารถช่วยเพ่ิมศักยภาพในเชิงบวกตอบสนองการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
และถูกต้องแม่นยำ จากแนวคิดนี้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือการรับรู้และอุปกรณ์ เชื่อมต่อที่ทันสมัย
สามารถควบคุมติดตามและลาดการสูญเสียการดำเนินงานเพ่ือการได้มาซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจ  
(WMS Journal of Management Walailak University Vol.9 No.1 (Jan – Mar 2020)) 
 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ปัจจุบัน นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นตัวช่วยในการบริหาร
จัดการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานขนส่งและโลจิสติกส์ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องตระหนักถึงเพราะเป็นหัวใจ
สำคัญของธุรกิจคือการบริหารต้นทุนให้ต่ำ ทำให้ความเร็วในการจัดส่งสินค้าสามารถส่งมอบตรงเวลา 
สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพ่ือความพึงพอใจของผู้รับสินค้า และเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน วรินทร์ สีสุขดี (2563) กล่าวถึงแนวโน้มและความท้าทาย
ของกิจการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่จะต้องเผชิญ ได้แก่  
 การบริหารงานโลจิสติกส์ด้วยข้อมูลดิจิทัล (Digital logistics) คือ การใช้ข้อมูลเป็นตัวแปร
สำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ ทำให้การปรับเปลี่ยนการทำงานเข้าสู่การทำงาน
แบบดิจิทัล หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลในระบบดิจิทัลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้ดีและเร็วขึ้น ทำให้
มองเห็นซัพพลายเชนทั้งระบบ และสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกวันนี้ได้ง่ายขึ้น 
 การจัดการทัศนวิสัยในห่วงโซ่อุปทานแบบทันที (Real time supply chain visibility) ผู้
ประกอบจำเป็นต้องรู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าสินค้าจะอยู่ที่ไหน จำนวนเท่าไร เคลื่อนย้ายเมื่อใด 
ตลอดจนการใช้ IoT Sensor เพ่ือการติดตามการขนส่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เร็ว
ที่สุด และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ การเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการธุรกิจช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจและการคาดการณ์อนาคต เพ่ือปรับเปลี่ยนการจัดการออเดอร์และซัพพลาย
เชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 การรวบรวมสินค้าจากหลายบริษัทในการบรรทุกจัดส่ง (Consolidation of goods) เมื่อตลาด
และขนาดของการบรรทุจัดส่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อทุกอย่างสามารถสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้ 
ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของจำนวนสินค้าที่จะถูกจัดส่งจำนวนมาก ขนาดของการโหลดบรรทุกการ
จัดส่งของบริษัทจึงเล็กลงเพ่ือส่งออกสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น การรวบรวมสินค้าจากหลายบริษัทใน
การบรรทุกจัดส่งเป็นแนวโน้มการจัดการขนส่งที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และ
ช่วยให้กระบวนการโลจิสติกส์มีเสถียรภาพ 
 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ที่จะเข้ามาแทนที่งานบางส่วนของมนุษย์ที่

ทำซ้ำๆ ซึ่งสามารถถูกแทนที่ด้วยระบบ เพราะเป็นระเบียบและวัดผลได้มากขึ้น แต่งานบางประเภท
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เป็นงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะของมนุษย์ จึงเกิดเทรนด์ใหม่ที่เรียกว่า“Augmented Intelligence” 

หรือ “ปัญญาเสริม” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่า “มนุษย์” กับ “AI” สามารถทำงานร่วมกันได้ คือ การ

เลียนแบบความฉลาดของมนุษย์และขยายขีดความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ลงในซอฟต์แวร์ เช่น 

หน่วยความจำการจัดลำดับ การรับรู้ การคาดการณ์ การแก้ปัญหา ไปจนถึงการตัดสินใจ เพ่ือให้

สามารถเข้าใจความต้องการของมนุษย์ได้ง่ายขึ้นและเพ่ิมความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ 

เข้าด้วยกัน 

2.3 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการตลาดและการเพิ่มมูลค่าสินค้า (Digital Technology for 

Marketing and Increasing Product Value) 

 การตลาดดิจิทัลคือกระบวนการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย เพ่ือสร้าง

กิจกรรมทางการตลาดแล้วสื่อสารไปยังผู้บริโภค จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากธุรกิจยังใช้วิธีการสื่อสารการตลาดรูป

แบบเดิม การที่จะสามารถประสบผลสำเร็จได้ในระยะยาวคงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยน

รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดย

ธุรกิจต้องพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบดิจิทัลให้เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ กฤษติญา มูลศรี  (2562) ได้ให้ความหมายของการตลาด

ดิจิทัลว่าเป็นการนำเครื่องมือสื่อดิจิทัลหลากหลายชนิดมาช่วยสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจในกระบวนการ

ติดต่อสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค โดยอาศัยอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการส่งสารไปยัง

ผู้บริโภค เกิดการโต้ตอบกันระหว่างธุรกิจกับกลุ่มลูกค้า ทำให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ จนกระทั่งพัฒนา

เป็นความภักดตี่อผลิตภัณฑ์ และมีการซื้อซ้ำในอนาคต 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคมาก

ขึ้น การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทำ

ให้การตลาดแบบดิจิทัลทวีความสำคัญต่อการดำเนินงานของธุรกิจเป็นอย่างมาก มีการศึกษาพบว่า

ผู้บริโภคเจเนอเรชั่น C มีพฤติกรรมชอบความสะดวกรวดเร็ว ชีวิตเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ตลอดเวลา ชื่นชอบการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์และต้องการมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์ (วรมน บุญศาสตร์, 

2558) จากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้นักสื่อสารการตลาดไม่สามารถใช้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบเดิมที่

ผู้บริโภคเป็นผู้รับสารฝ่ายเดียวได้อีกต่อไป ดังนั้นธุรกิจจะต้องเลือกวิธีสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสม

กับกลุ่มผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่มีลักษณะแบบ Two-Way Communication ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมใน
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การโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจได้โดยตรง ขณะเดียวกันการตลาดดิจิทัลก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยธุรกิจสามารถนำเทคนิคการตลาดดิจิทัล

รูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน

ของธุรกิจ ณัฐนี คงห้วยรอบ (2559) และ กฤษติญา มูลศรี (2562) รายงานผลการศึกษาอิทธิพลของ

การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย พบว่า

การดำเนินกิจกรรมการตลาดดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการดึงดูดความสนใจ (Appeal) เทคนิคการปฏิสัมพันธ์ 

(Interaction) และเทคนิคการสร้างความมั่นใจ (Confidence) จะช่วยให้ธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นกระบวนการที่ให้ผล

ลัพธ์รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และสามารถตอบสองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้ 

 รูปแบบการตลาดดิจิทัลมีหลากหลายชนิด นักการตลาดจะต้องเลือกใช้ช่องทางการตลาดดิจิทัล
ที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ถูกต้องตรงประเด็นและสามารถเข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายได้ อันประกอบด้วย 1. การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) 2. การตลาดโดย
ใช้ สื่ อ สั งคมออน ไลน์ (Social Media) 3 . การตล าดแบ บ ครอ งห น้ าแ รก  (Search Engine 
Optimization : SEO) 4 . การตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Marketing) และ 5 . 
การตลาดรูปแบบไวรัล (Viral Marketing) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) เป็นการสร้างสรรค์เนื้อหาทางการตลาดใน
ลักษณะของการบอกเล่าเรื่องราวที่ให้คุณค่าและประโยชน์ ทำให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ร่วมที่ดีต่อ
สินค้าและบริการ เกิดการรับรู้ต่อแบรนด์ รู้สึกประทับใจและอยากติดตามต่อ ส่งผลให้ตัวเนื้อหานั้น
เกิดคุณค่า และผู้บริโภคสามารถนำเนื้อหานั้นไปต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อได้ ซึ่งเนื้อหา
เหล่านั้นอาจอยู่ในรูปของบทความ วิดีโอหรือรูปภาพกราฟฟิกก็ได้ (อาทิตย์ ว่องไวตระการ, 2560) 
นอกจากนี้การตลาดเชิงเนื้อหา ยังหมายถึงการสร้างมูลค่าจากการใช้ข้อมูลผสมผสานกับความบันเทิง
เพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้บริโภค (Nosrai, Karimi, Mohammadi and Malekien, 2013 
อ้างอิงใน วรมน บุญศาสตร์, มปป) สำหรับลักษณะสำคัญของเนื้อหาเป็นการนำเสนอข้อมูลที่มี
ประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้บริโภค มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือรักษาพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บริโภค โดยเนื้อหาจะถูกนำเสนอผ่านสื่อที่ต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อการ
เข้าถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิกต่างๆ ที่ถูกออกแบบอย่างสวยงาม 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจและพร้อมเปิดใจต่อการรับสาร พรพรรณ ตาลประเสริฐ (2559) ที่ได้
ศึกษาถึงอิทธิพลของการตลาดแบบดิจิทัลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในกลุ่มธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าการสร้างสรรค์เนื้อหาทางการตลาดที่มีประโยชน์และสอดแทรกสาระ
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ความบันเทิง นำเสนอผ่านภาพกราฟฟิกหรือภาพเคลื่อนไหวที่มีลำดับการเล่าเรื่องสวยงาม มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพราะสอดคล้องกับรูปแบบชีวิตของผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ในปัจจุบันที่ต้องการเสพสื่อที่เข้าใจง่าย เน้นความสะดวกรวดเร็วและสวยงาม ขณะที่งานวิจัยของ
ประสบโชค แพรสีขาว (มปป) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดแบบดิจิทัลที่ส่งผลต่อเส้นทางการบริโภค
สินค้าและบริการของประชากรในประเทศไทย พบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อเนื้อหาที่สร้างสรรค์ มี
คุณประโยชน์และน่าสนใจ การตลาดเชิงเนื้อหาจึงถือเป็นส่วนสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์ใน
ยุคดิจิทัล ซึ่งธุรกิจควรมุ่งเน้นผลิตสื่อที่มีเนื้อหาในเชิงให้สาระประโยชน์กับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้
ทราบถึงข้อดี คุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจากเนื้อหานั้นๆ รวมไปถึงการสร้างเนื้อหาให้มีความ
น่าสนใจ ถูกต้องแม่นยำ มีความรวดเร็วเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการ
ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้  

 โดยหนึ่งในเทคนิคสำคัญที่ธุรกิจให้ความสำคัญและเลือกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำ
การตลาดคือการตลาดเชิงเนื้อหาในรูปแบบ Story-telling โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์เรื่องราวของ
แบรนด์หรือสินค้าให้น่าติดตาม ทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกร่วมและเกิดการรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบ
รนด์ โดยการตลาดดิจิทัลรูปแบบ Story-telling มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือให้การเล่าเรื่องราวหรือ
สิ่งที่ธุรกิจต้องการสื่อไปยังผู้บริโภค ผ่านการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ เข้าใจง่ายและน่าติดตาม ทำให้ผู้รับ
สารรับรู้ถึงคุณค่าของเนื้อหาที่ธุรกิจต้องการสื่อ การเล่าเรื่องจะต้องมีลักษณะเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่
ลักษณะของการโฆษณาส่งเสริมการขายที่ยัดเยียดให้ผู้บริโภครู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ (The Viable 
Crew, 2018) มนตรี ศรีวงษ์ (2561) ก็ได้กล่าวถึงความจำเป็นของการนำเทคนิค Story-telling มาใช้
สร้างกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมองว่าปัจจุบันทุกธุ รกิจต่างก็มี
ความพร้อมในการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสื่อทางการตลาดอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างสื่อโฆษณาที่มี
ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันจึงไม่เพียงพอต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจึงต้องใช้เทคนิค Story-telling มาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์
ของตนเอง ทำให้แบรนด์มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ให้ผู้บริโภคจดจำ รับรู้ถึงคุณค่า เกิดความรู้สึก
ผูกพันกับแบรนด์ อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และยอดขายของธุรกิจในระยะยาว โดยปัจจุบันองค์กร
ธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานหลายแห่ง ได้เริ่มนำเทคนิค Story-telling มาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
เพ่ือการประชาสัมพันธ์และตอกย้ำการรับรู้แบรนด์ให้กับผู้บริโภค  

 2. การตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นการใช้เครื่องมือบนสื่อสังคม
ออนไลน์มาเป็นตัวกลางในการติดต่ออัพเดตข่าวสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผู้ บริโภค 
เช่น เฟซบุค ทวิตเตอร์ เว็บบล๊อกต่างๆ เป็นต้น (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2556) วิธีดังกล่าวถือเป็นช่องทาง
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การตลาดดิจิทัลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและทรงพลังในปัจจุบัน เนื่องด้วยสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้มี
ผู้ใช้งานจำนวนมากและหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย การส่งสารผ่านช่องทางดังกล่าวสามารถกระทำได้
ทุกเมื่อไม่จำกัดเวลาในลักษณะเรียลไทม์ และให้ผลตอบกลับที่รวดเร็ว ธุรกิจสามารถใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relation 
Management) เช่นการใช้เฟซบุคเพ่ือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสาร ตลอดจนใช้เป็นช่องทาง
ติดต่อกับลูกค้าในลักษณะกึ่งทางการ-ไม่ทางการ ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกใกล้ชิด เป็นกันเอง และ
ผูกพันกับแบรนด์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้า 

 3.การตลาดแบบครองหน้าแรก (Search Engine Optimization: SEO) คือการทำให้เว็บไซต์
ของธุรกิจขึ้นไปติดอันดับต้นๆ ของระบบการค้นหา (Search Engine) เพ่ือทำให้จำนวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์เพ่ิมมากข้ึน (ธนากร, 2018)  

 4. การตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Marketing) เป็นการทำการตลาดผ่านอีเมล
ที่มุ่งส่งเนื้อหาข่าวสาร โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษไปให้ลูกค้าแบบรายคนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถนำการตลาดรูปแบบดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้าได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนต่ำและสามารถทำได้ต่อเนื่อง  

 5. การตลาดรูปแบบไวรัล (Viral Marketing) เป็นเทคนิคการตลาดแบบปากต่อปาก (Mouth 
of Mouth Marketing) ที่อาศัยเครื่องมือทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่แล้วมาช่วยเสริมสร้างการ
ตระหนักรับรู้ถึงตราสินค้า การตลาดรูปแบบดังกล่าวอาศัยหลักการที่ว่าคำแนะนำหรือคำบอกต่อของ
บุคคลที่รู้จักมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากกว่าการโฆษณาถึงสองเท่าตัว (ชินพล ธัญญ
เจริญ, 2554 อ้างอิงใน วรมน บุญศาสตร์) ตัวอย่างเช่น การเห็นเพ่ือนในสังคมออนไลน์โพสรีวิวและ
ยืนยันถึงผลการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวยี่ห้อหนึ่งที่ทำให้ผิวขาวขึ้นจริง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ
และอยากซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาทดลองใช้ดูบ้าง 

จากลักษณะของการตลาดดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือในการทำการตลาดยุค
ดิจิทัลมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน หัวใจสำคัญอยู่ที่ธุรกิจจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะและหลักการทำงานของการตลาดดิจิทัลแต่ละรูปแบบ เพื่อจะได้สามารถ
เลือกและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม จึงจะช่วยพัฒนากิจกรรมทาง
การตลาดขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว 

 อย่างไรก็ตาม Taiminen and Karjaluoto (2015) (อ้างอิงใน กฤษติญา มูลศรี, 2562) กล่าว
ว่าแม้การตลาดแบบดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ แต่ในความเป็นจริงแล้ว
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ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลับยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการตลาดดิจิทัลอย่างเต็มที่ เพราะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมตอบสนองช้าต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้สูญเสียโอกาสทางค้า 
ดังนั้นธุรกิจควรมีความรู้ความเข้าใจในการตลาดดิจิทัลแต่ละช่องทาง เพ่ือจะได้สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้สามารถดำเนิน
กิจการได้อย่างมีประสิทธภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล 

2.4 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก 

  ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) หรือที่รู้จักในนามว่า
ระบบ ERP น่าจะเป็นหัวใจสำคัญของแทบจะทุกธุรกิจสมัยใหม่ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ พัฒนาขึ้นเพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กร เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กรโดยรวม (ณชญาภัส รอดประยูร, 2560) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการ
เชื่อมโยงกระบวนการทำงานแต่ละส่วนงานภายในธุรกิจอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการ
ขาย การบัญชี การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง การผลิต และการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งระบบ
มีการประสานเชื่อมโยงเพ่ือแบ่งปันข้อมูลในลักษณะ Real time ทั่วทั้งองค์การ ทำให้ธุรกิจสามารถ
วางแผน ตัดสินใจและบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักๆ แล้วบริษัทส่วนใหญ่จะใช้ใน
การตรวจสอบ จัดเก็บและตีความข้อมูลจากกิจกรรมทางธุรกิจหลายอย่าง ระบบ ERP สำหรับธุรกิจ
ขนาดเล็กมีประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมกับบัญชีเจ้าหนี้ หรือทำให้
กระบวนการผลิตทั้งหมดง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีความต้องการของระบบของแต่ละธุรกิจไม่ ว่าจะเป็นภาค
โรงงานผู้ผลิตหรืออีคอมเมิร์ซก็ล้วนมีความแตกต่างกันออกไป การที่ธุรกิจขนาดเล็กเลือกใช้ระบบ 
ERP ได้อย่างเหมาะสมจะทำให้ธุรกิจนั้นๆ สามารถจัดการข้อมูลทุกด้านของธุรกิจได้ในแอปพลิเคชัน
เดียวซึ่งมีทั้งแบบที่เป็น cloud-based และ on-premise ซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างกัน มีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กจำนวนมากใช้ระบบ ERP ที่ไม่เหมาะสม ใช้ระบบบัญชีที่ไม่มีความทันสมัย ไม่สามารถ
รองรับความต้องการของธุรกิจนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่  เนื่องจากความหลากหลายของโมดูล หรือ 
ส่วนประกอบของ ERP ที่สำคัญสำหรับธุรกิจมีมากมายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการออกใบสำคัญรับ
เงิน (invoicing) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การขาย (Sale) การควบคุมสินค้าคง
คลัง (Inventory Control) ฯลฯ ระบบ ERP ที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถปรับปรุงขั้นตอนการ
ทำงานของธุรกิจให้ดีขึ้น รวมทั้งลดต้นทุน และประหยัดเวลาที่ต้องใช้ในงานประจำวันให้แล้วเสร็จ 
เพ่ือให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาในการแสวงโอกาสในการเจริญเติบโตใหม่ๆ ได้ 
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 ปัจจุบันธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SMEs) 
ในประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด โดยธุรกิจส่วนใหญ่ต่างมีการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เข้ามาช่วยในการวางแผน จัดการการทำงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์กร 
เพ่ือช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวและได้เปรียบคู่แข่งขัน ขณะเดียวกันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างก็ส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs ไทยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (คณพล วงศ์พิชญวิศาล, 2559) ธุรกิจ 
SMEs ไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร ให้กระบวนการ
ทำงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จะต้องเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน เพ่ือช่วยให้ธุรกิจสามารถ
วางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สู งสุด โดยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ก็คือระบบการวางแผนทรัพยากร
องค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐมีความพยายามผลักดันและ
ส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs ไทยนำระบบ ERP ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ทันท่วงที (ยุพา งานฉมัง, 2559)  

 นันท์นภัส สุขแก้ว (2558) ได้กล่าวถึงระบบ ERP ว่าเป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานรายวันของแต่ละแผนกในองค์กร ระบบมีการรวบรวมและ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการใช้สารสนเทศร่วมกันทั่วทั้งองค์กร นำมาซึ่งผลลัพธ์ในการวางแผน
จัดการทรัพยากรของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ Arthit Hongchintakul (2018) เห็นว่า
การวางแผนทรัพยากรองค์กรจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกับระบบซอฟท์แวร์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
กระบวนทำงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่กระบวนการรับคำสั่งซื้อ กระบวนการจัดการวัตถุดิบในคลัง 
ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เพ่ือให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ
สามารถเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร ธุรกิจจึงต้องอาศัยการใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงจะได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ มีความเป็นปัจจุบัน และส่งต่อข้อมูลให้ทุกส่วนงานสามารถนำข้อมูล
สารสนเทศนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อได้  

 ระบบ ERP มีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ SMEs ให้ประสบความสำเร็จ (พิมพ์พิณ 
คำเพ็ง, มปป) โดยธุรกิจที่นำระบบ ERP เข้ามาใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรนั้น ระบบจะ
มีส่วนสำคัญในการช่วยรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยำในลักษณะ Real Time ธุรกิจสามารถนำข้อมูลด้านการขาย การเงินการบัญชี ข้อมูล
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การผลิต ข้อมูลสินค้าคงคลัง และข้อมูลลูกค้า มาใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจในอนาคต ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ นอกจากนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(2558) ได้กล่าวถึงหน้าที่และประโยชน์ของการนำระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ SMEs ที่เข้ามามีส่วน
สำคัญในการลดความซ้ำซ้อนของระบบการทำงานภายในองค์กร เพราะมีการบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ลดเวลาในการจัดทำและบันทึกข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เกิดความสะดวก
รวดเร็วและลดต้นทุนการดำเนินงาน สอดคล้องกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (2562) ที่กล่าว
ว่านอกจากระบบ ERP จะช่วยในเรื่องของการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้องแม่นยำ
แล้ว ยังช่วยลดความผิดพลาดจากกระบวนการทำงานที่มีสาเหตุมาจากการขาดความสามารถในการ
จัดสรรและควบคุมทรัพยากรขององค์กร การมีซอฟต์แวร์ ERP ช่วยจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง
อย่างเป็นระบบจะช่วยสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันว่าทรัพยากรขององค์กรจะถูกนำไป
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 

 อย่างไรก็ดีแม้ว่าธุรกิจ SMEs บางรายจะนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานของ
องค์กร แต่กลับไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อธุรกิจ ทั้งนี้มีหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้ประสบความ
ล้มเหลว ณัฎฐวี อำไพรัตนา (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบ ERP ไปใช้ใน
ธุรกิจขนาดกลางในประเทศไทย หนึ่งในปัจจัยต้นๆ มาจากการขาดความรู้ความไม่เข้าใจในระบบงาน 
ERP ของบุคลากรในองค์กร ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญและไม่ได้รับการฝึกอบรมวิธีการใช้งานระบบอย่าง
จริงจริง ปัญหาวัฒนธรรมในองค์กรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่ ตลอดจนปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ภายในองค์กรไม่มีความสอดคล้องกับระบบ ERP ที่นำมาใช้ นอกจากนี้พบ
ปัจจัยด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายก็มีผลต่อการตัดสินใจนำระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ SMEs เช่นกัน 
เนื่องจากการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กรมีต้นทุนการพัฒนาระบบสูง แต่ธุรกิจ SMEs ไทยมีเงินทุน
จำกัด อีกทั้งยังไม่มั่นใจในความสามารถของตัวระบบว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนหรือไม่  ทำให้ผู้ประกอบการกลัวว่าหากนำระบบมาใช้อาจเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลว 
เช่นเดียวกับที่ Singha Chaveesuk (2017) กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำ
ระบบ ERP มาใช้ ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ คุณภาพของข้อมูลที่ถูกนำเข้าสู่ระบบ รวมไปถึง
ตัวผู้ใช้งานระบบทั้งพนักงานระดับปฏิบัติการและผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจนำระบบมาใช้ในธุรกิจ 

 แนวทางในการตัดสินใจก่อนการลงทุนนำระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ SMEs นั้น ผู้ประกอบการ
จะต้องพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งานระบบ ERP อย่างถูกต้อง เพ่ือการเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
ของตน งานวิจัยของณชญาภัส รอดประยูร (2559) ได้กล่าวถึงปัจจัยอันดับต้นๆ ที่ควรพิจารณาเพ่ือ
ตัดสินใจนำระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ SMEs คือ ปัจจัยด้านต้นทุน ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การวางแผน
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กลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการจัดการและปัจจัยด้าน
บุคลากร เช่นเดียวกับรภัสสิทธ์ ชินภัทรจีรัสถ์ (2554) ที่กล่าวว่านอกจากระบบ ERP จะเป็นระบบที่
จำเป็นต้องลงทุนทั้งทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงแล้ว ยังต้องอาศัยการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ของธุรกิจให้เหมาะสมกับระบบ ERP ที่องค์กรเลือกใช้งาน ซึ่งต่อให้ระบบ ERP จะมีคุณสมบัติ หน้าที่
การใช้งานที่ดีเยี่ยม หรือราคาสูงเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าระบบนั้นไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถรองรับ
รูปแบบกระบวนการทำงานของธุรกิจได้ ก็จะไม่สามารถช่วยบริหารจัดการทรัพยากรของธุ รกิจได้
อย่างเต็มที่ ดังนั้นธุรกิจ SMEs จำเป็นจะต้องศึกษาลักษณะการทำงาน คุณสมบัติ จุดเด่นจุดด้อยของ
ระบบ ERP ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงการประเมินความพร้อมขององค์กร ก่อน
ตัดสินใจลงทุนนำระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจ SMEs  

 ทั้งนี้จะเห็นว่าระบบ ERP มีความสำคัญในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ธุรกิจ SMEs 
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงเริ่มมีการนำเทคโนโลยี 
Cloud Computing เข้ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบ ERP เพ่ือให้ธุรกิจ SMEs ไทยได้มีโอกาสนำ
ระบบ ERP มาใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรในองค์กร โดยระบบ ERP บน Cloud Computing 
จะให้บริการทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนรองรับการประมวลผลผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่
จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ERP ในสำนักงาน ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานข้อมูลและดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บบราวเซอร์ได้จากทุกที่ทุกเวลา (สถาพร อยู่สมบูรณ์, 2557) เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งสำหรับธุรกิจ SMEs ที่มีงบประมาณการจัดซื้อและติดตั้งซอฟต์แวร์ ERP จำกัด ให้สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ต้นทุนต่ำทึ่สุด 

2.5 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง
ต่อภาคเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนภาคการท่องเที่ยวและการบริการ หลาย
ธุรกิจต้องหยุดหรือปิดกิจการเนื่องจากแบกรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ไหว แรงงานขาดรายได้ ความ
ต้องการบริโภคภาคครัวเรือนลดลง ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยชะลอตัวลง จาก
รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 พบว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยต่ำสุดในภูมิภาคอาเซียน (World Bank, April, 2020) 

ขณะที่มุมมองของธนาคารโลกที่มีต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย  (2563) ระบุว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญ 
โดยธนาคารโลกได้ปรับลดตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปี 2563 ลงจากเดิมที่เคย
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คาดการณ์ไว้ 2.9% เป็น -3% สำหรับสถานการณ์พ้ืนฐาน และ -5% สำหรับสถานการณ์ที่เลวร้าย
ที่สุด  ทั้งนี้ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ปรับลดการเติบโต
จาก 3.1% เป็น -6%  ซึ่งสาเหตุหลักมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงจำนวนมาก  รวมถึง
ภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลก ทำให้ต้องปรับลดอัตรา
การขยายตัวลงจาก 0.2% เป็น -5.5%  ในส่วนของอุปสงค์การบริโภคจากภาคครัวเรือน
ภายในประเทศที่ลดลงส่งผลต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกที่จะลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ 4.5% เหลือเพียง -
1.8%  ส่วนภาคอุตสาหกรรมก็มีการปรับลดอัตกราการเติบโตจาก 2.7% เหลือเพียง 1.5% และภาค
การเกษตรจาก 2.2% เหลือเพียง 1%    

 

รูป 2.4 ตัวเลขคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ที่มา : East Asia and Pacific in the Time of COVID-19, World Bank (April, 2563) 

เว็บไซต์ :https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33477/211565

ov.pdf?sequence=26&isAllowed=y 

 นอกจากนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของไวรัส COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทย โดย

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP Research, 2563) ระบุว่าผลกระทบที่รุนแรงเป็นวงกว้าง

สะท้อนถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวสูงในภาคการท่องเที่ยว

และเป็นผลมาจากความเชื่อมโยงทางการค้าของไทยกับประเทศจีน  ซึ่งคาดการณ์ว่าหากยังไม่

สามารถควบคุมการระบาดได้ภายใน 1-2 เดือน (ข้อมูล ณ 4 มีนาคม 2563) อาจส่งผลกระทบรุนแรง

ต่อภาวะเศรษฐกิจต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งปีหลัง 
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 โดยเมื่อพิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย พบว่ามีการพ่ึงพาภาคการท่องเที่ยวและการ

ขนส่งเป็นหลัก  โดยภาคการท่องเที่ยวมีการกระจุกตัวสูงถึง 12% ของ GDP ซึ่งถือเป็นประเทศที่มี

รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้ (KKP Research, 2563) แต่เมื่อ

เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก หลายประเทศออกมาตรการห้ามประชาชนออก

เดินทางไปต่างประเทศ ประกอบกับการยกเลิกเท่ียวบินจำนวนมากของสายการบินทั่วโลก จึงเป็นเหตุ

ให้เศรษฐกิจไทยหดตัวลงเป็นอย่างมาก  มีการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมา

เที่ยวประเทศไทยปี 2563 ว่าจะลดลงเหลือเพียง 13.1 ล้านคน จากเดิมในปี 2562 ที่มีจำนวน 39.8 

ล้านคน ซึ่งลดลงถึง 67% และคิดเป็นรายได้จำนวน 2.3 แสนล้านบาท (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ : SCB, Economic Intelligence Center : EIC)   

 นอกจากนี้ รายงานการวิจัยจาก KKP Research (2563) ยังแสดงข้อกังวลต่อเศรษฐกิจไทยที่

ประสบภาวะขาดภาคธุรกิจมารองรับแรงงานผู้ว่างงานจากภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับ

ผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว  โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตแรงงานเหล่านี้อาจไม่สามารถหารายได้

ชดเชยจากการกลับไปทำงานในภาคการเกษตรหรือภาคการผลิตเหมือนในอดีตได้อีกต่อไป เนื่องจาก

ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 40 นั้นถึงแม้ภาคอสังหาฯและภาคการเงินจะได้รับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ แต่ในส่วนของภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตยังคงสามารถดดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ 

มิได้หยุดชะงักฉับพลันทันที  แต่วิกฤตในครั้งนี้ภาคการผลิตของประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก

สงครามการค้า รวมไปถึงการลดลงของอุปสงค์ความต้องการทั้งภายในและภายนอกประเทศ  และ

ปัญหาภัยแล้ง  จึงมีแนวโน้มว่าภาคการเกษตรและภาคการผลิตของไทยอาจไม่สามารถดูดซับแรงงาน

ที่ว่างงานจากภาคการท่องเที่ยวและบริการได้มากนัก  ซึ่งจะส่งผลให้ตัวเลขการว่างงานของแรงงาน

ไทยเพ่ิมสูงขึ้น   

 ในขณะที่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (2563) ก็ได้ประเมินสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ที่ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาจำนวนผู้ว่างงานเพ่ิมสูงขึ้น

ราว 3-5 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 8-13% ของกำลังแรงงานรวมทั้งหมดในประเทศ ซึ่งถือ

เป็นตัวเลขการว่างงานที่สูงกว่าสถิติการว่างงานในวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 40 และวิกฤตการเงินโลก

ในปี 2551  อันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กินวงกว้างและการหยุดชะงักแบบฉับพลันใน

หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  โดยกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มลูกจ้าง SMEs กลุ่มลูกจ้าง

ชั่วคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นสัดส่ วนถึง 62% ของแรงงานไทยทั้งหมด 

รายงานของแพรวไพลิน วงษ์สินธุวิเศษ(2563) เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย 
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รูป 2.5 อัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2563 ในกรณีต่างๆ 

ที่มา : การวิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) (เว็บไซต์ 

https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/6759/fmdcl4fcu1/EIC-

Note_Hotel_COVID-19_20200410.pdf) 

ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อกลุ่มธุรกิจ 
SMEs ในประเทศไทยมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  เนื่องจากธุรกิจ SMEs ไทยมีสภาพคล่องจำกัดและมี
ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์การถดถอยอย่างกะทันหันของเศรษฐกิจได้น้อย จึงประเมิน
ว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสกินระยะเวลานานกว่าที่คาดไว้  จะทำให้กลุ่มธุรกิจ SMEs 
ขาดสภาพคล่อง และมีแนวโน้มความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้สูง โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ภาค
การเกษตรที่มีกระแสเงินทุนจำกัด ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาเงื่อนไขของธนาคารผู้ปล่อยกู้ในภายหลัง   

นครินทร์ อมเรศ (2563) เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทย
ระบุว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 และวิกฤตการเงินโลก
เมื่อปี 2551  เพราะทั้ง 2 กรณีมีสาเหตุหลักมาจากวิกฤตการณ์ในภาคการเงิน  แต่วิกฤตเศรษฐกิจใน
ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการการแพร่ระบาดของไวรัสซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อควบคุม  ทำให้ภาคการผลิตและห่วง
โซ่อุปทานของประเทศเกิดการหยุดชะงักลงฉับพลัน (Suddenly Stop) เพราะขาดวัตถุดิบและ
แรงงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิต ส่งผลให้เกิดภาวะการหดตัวของเศรษฐกิจ   ทั้งนี้มอง
ว่าหากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการต่อได้ตามปกติ   
เศรษฐกิจของประเทศก็ยากท่ีจะฟ้ืนฟูให้กลับมาเป็นปกติได้  
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โดยบทความของสุพริศร์ สุวรรณิก (2563) เสนอให้รัฐทบทวนทิศทางการดำเนินนโยบายด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับนโยบาย Inward-looking Policy มากขึ้น  โดย
หันมาเน้นกิจกรรมการผลิต การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศมากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ควร
ดำเนินนโยบายปกป้องทางการค้ามากขึ้น เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและลดการ
พ่ึงพารายได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากจนเกินไป ดังเช่นที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจไทยพี่งพาแต่ภาคส่ง
ออกหรือการท่องเที่ยวมากจนเกินไป 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและภาคการ
ผลิตภายในประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19  ในหลายภูมิภาคทั่ว
โลก ทำให้หลายประเทศออกมาตรการปิดเมืองหรือปิดประเทศ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลก (สุพริศร์ สุวรรณิก, 2563) เพราะการปิดเมืองสำคัญบางเมืองหรือ
บางประเทศที่อาจเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของห่วงโซ่  ทำให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ไม่
สามารถดำเนินกิจกรรมการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขาดวัตถุดิบ แรงงานหรือชิ้นส่วน
ประกอบจากกระบวนการก่อนหน้า  ดังนั้นการพึ่งพาการผลิตระหว่างประเทศจึงนับว่าเป็นความเสี่ยง
อย่างหนึ่ง  ที่ทำให้รัฐอาจต้องทบทวนกระบวนการห่วงโซ่อุปทานใหม่ หันมาเน้นการพ่ึงพาห่วงโซ่
อุปทานในประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการผลิต เช่นเดียวกับบทความของ
เสาวณี จันทะพงษ์ (2563) ได้วิเคราะห์ถึงวิกฤต COVID-19 ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจผ่านทาง
ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเกิดจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ  โดยผลกระทบจะรุนแรงมากน้อยเพียงใดก็
ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของภาคการผลิตของแต่ละประเทศว่ามีการพ่ึงพาวัตถุดิบขั้นกลางจากต่างประเทศ
มากน้อยเพียงใด  เมื่อพิจารณาโครงสร้างด้านการผลิตของประเทศไทยพบว่ามีการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่
อุปทานของจีนทั้งในลักษณะการเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkages) และการเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkages) (KKP Research, 2563)  กล่าวคือประเทศไทยเป็นประเทศคู่ค้าทำ
หน้าที่เป็นทั้งผู้จัดหาหรือส่งออกวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นกลางไปยังประเทศจีนเพ่ือนำเข้ากระบวนการ
ผลิตในลำดับถัดไป (Forward Linkages) ขณะเดียวกันก็มีบทบาทเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าขั้น
กลางจากจีนเพ่ือการผลิตและบริโภคภายในประเทศหรือผลิตเพ่ือการส่งออกต่อไป (Backward 
Linkages)  แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  ทำให้กระบวนการผลิตของจีนหยุดชะงัก 
ส่งผลให้กิจกรรมการผลิตและการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบไปทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน แสดงให้เห็น
จุดอ่อนของระบบการผลิตข้ามประเทศอย่างชัดเจน ซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจต้องมีการทบทวน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำใหม่ จากเดิมที่ต้องอาศัยวัตถุดิบ 
แรงงาน ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบจากหลายประเทศ เปลี่ยนมาเน้นการพึ่งพาการผลิตและการบริโภค
ภายในประเทศหรือในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น 
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การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจดิจิทัล นอกจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะส่งผล
กระทบต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของไทยแล้ว ยังมีผลทำให้พฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต
ของผู้คนเปลี่ยนไป ประชาชนจำนวนมากมีแนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยลดลง หลีกเลี่ยงการเดินทางไป
ในที่ สาธารณะ เปลี่ยนมาทำงานที่ บ้ าน  (Work From Home) แทนการไปทำงานที่ บริษั ท 
สถาบันการศึกษาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนนักศึกษาเรียนผ่านระบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์  การงดทานอาหารที่ร้านแต่เปลี่ยนวิธีซื้อแล้วเอากลับไปกินที่บ้านหรือใช้
บริการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น (Food Delivery)  รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น จะเห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 เป็น
ตัวการสำคัญที่ช่วยเร่งให้ผู้คนจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ที่เคยปฏิบัติ
กันมาเป็นปกติ (ภาคภูมิ พีรยวัฒนา, 2563) โดยมีเครื่องมือสำคัญอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เข้าไปมีบทบาทในการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่นี้  ซึ่งแม้ประชาชนส่วนหนึ่งจะยังไม่คุ้นเคยกับ
รูปแบบดังกล่าว  แต่ในอนาคตพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้จะกลายมาเป็น “ความปกติในรูปแบบใหม่” 
(New Normal) ที่เราคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นปกติ (Wanpen Puttanont, 2563)  
สอดคล้องกับแนวคิดของสุพริศร์ สุวรรณิก (2563) ซึ่งระบุถึงความจำเป็นในการเปิดรับ Social 
Norm ใหม่ๆ ที่ เป็นผลพวงมาจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ส่งผลให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างจริงจังมากขึ้น 
ดังนั้นสั งคมหลั งวิกฤต  COVID-19 จะเป็นสั งคมที่ ก้าวเข้าสู่ ระบบดิจิทั ลอย่ างเต็มรูปแบบ 
ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวและทำความเข้าใจต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือจะได้ พัฒนา
สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้  

     ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คน นำไปสู่ความต้องการในตัวสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
ซึ่งจะส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจดิจิทัลในการช่วยสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจให้เติบโตได้อีกในอนาคต 
ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาภายใต้บริษัท  Magnolia Quality Development Corporation Limited 
(FutureTales Lab by MQDC) (2563) ได้วิเคราะห์ผลกระทบและสรุปข้อมูลแนวโน้มธุรกิจใน
อนาคต ซ่ึงคาดว่าธุรกิจจำนวนมากจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการธุรกิจกันมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีรูปแบบการให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจซื้อ
ขายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ  ธุรกิจให้บริการสื่อบันเทิงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ  ธุรกิจ
บริการจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่และธุรกิจบริการจัดส่งพัสดุแบบด่วน เป็นต้น  โดยจากรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของกลุ่มธุรกิจดิจิทัล  
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ดังนั้นสิ่งที่ธุรกิจเหล่านี้ต้องให้ความสำคัญคือต้องมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการในระดับที่ลึกลงไป
อีกขั้น เพ่ือให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้า จึงจะทำให้ธุรกิจยังคงอยู่รอดและสามารถเติบโตต่อไป
ได้ยุคสังคมดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ  

 บทความจากเว็บไซต์ TERRABKK (2563) ได้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคภายหลังสถานการณ์ 
COVID-19 โดยระบุว่าผู้บริโภคจะมองหาประสบการณ์เสมือนจริงในการซื้อสินค้ามากขึ้น แทนการ
เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์จริงที่หน้าร้าน เพราะต้องการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคม ตัอย่างเช่น การทดลองแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางค์ผ่านทางแอพพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี AR  
หรือการใช้แอพพลิเคชันที่มีเทคโนโลยี AR ทดลองนำภาพรองเท้ามาส่องที่เท้า เป็นการจำลองเสมือน
ว่าลูกค้าใส่รองเท้านั้นจริง ซึ่งจะเห็นภาพชัดเจนว่าตนใส่รองเท้าคู่นั้นแล้วสวยหรือไม่ ทำให้ง่ายต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เป็นต้น  นอกจากนี้การที่ต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลานานทำให้ผู้คนต้องการสิ่ง
ที่ช่วยบำบัดทำให้สภาพจิตใจดีขึ้น ผู้บริโภคจึงเริ่มใช้เวลาในการค้นหาหรือทำกิจกรรมต่างๆ ตามความ
สนใจผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งอาจมีมีจุดประสงค์เพ่ือความบันเทิงหรือเพ่ิมทักษะด้านต่างๆ ให้
ตนเอง ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่ากลุ่มธุรกิจดิจิทัลที่ให้บริการแบบ On-demand ผ่านระบบออนไลน์จะ
ได้รับความนิยมมากขึ้น  เช่นเดียวกับพรสวรรค์ รักเป็นธรรม (2563) เจ้าหน้าที่สำนักสถิติเศรษฐกิจ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ว่าแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะส่งผลให้
หลายธุรกิจหดตัวลง แต่กลุ่มธุรกิจบริการดิจิทัลกลับเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายใต้บริบท Next 
Normal โดยฉพาะธุรกิจให้บริการแบบ On-demand ที่ขยายตัวขึ้นตามการเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค  โดยวิกฤตไวรัส COVID-19 ครั้งนี้ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคมุ่งไปสู่สินค้าและ
บริการที่มีลักษณะแบบ On-demand มากขึ้น เพราะสามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้เป็น
รายบุคคล  ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล  ขณะที่
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2563) คาดการณ์ว่าทั้งปี 2563 ผู้บริโภคจะมีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการในกลุ่ม
ธุรกิจแบบ On-Demand สูงถึง 1.42 แสนล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ 
มองว่าแม้ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง ธุรกิจเหล่านี้จะยังคงได้รับความนิยม
และมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งถือเป็นโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่
ให้บริการแบบ On-demand ในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจและยกระดับรูปแบบการให้บริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น อันนำไปสู่การเติบโตทางผลประกอบการและความ
ยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต 

 ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 นอกจากจะสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจดิจิทัลแล้ว  ยังเอ้ือประโยชน์ ให้แก่ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยได้มี
โอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด  โดยข้อมูลจาก Lazada ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม
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ในประเทศไทยรายงานว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยิ่งกระตุ้นให้ผู้คนหันมาเลือก
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น  ส่งผลให้ยอดขายสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซในเดือน
มีนาคมมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคมกว่า 20% (ข้อมูล ณ 4 มีนาคม 2563)  ซึ่งเป็นผล
ให้กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์มีปริมาณการขนส่งพัสดุเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก (มติชนออนไลน์, 2563) 
โดยมีการคาดการณ์ว่าแม้ในอนาคตสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะคลี่คลายลง 
แต่ความต้องการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของประชาชนจะไม่ลดลง เพราะผู้คนมีความคุ้นเคยกับ
การซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าว อีกทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตใน
รูปแบบใหม่ที่ต้องคำนึงอยู่บนพ้ืนฐานการเว้นระยะห่างทางสังคมและด้านสุขอนามัยมากขึ้น  ด้วยเหตุ
นี้จึงยิ่งเป็นโอกาสให้กลุ่มธุรกิจขนส่งโลจิสติกต์เติบโตขึ้นไปอีก  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันในกลุ่ม
ธุรกิจโลจิสติกส์ เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์ด้านราคา โปรโมชั่น
และเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งผลประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่ผู้บริโภคที่ใช้วิธีซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่จะได้รับ
ประโยชน์ไปเต็มๆ จากการแข่งขันนี้ 

 การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรงต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ธุรกิจหลายภาคส่วนต่างก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกัน แม้ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อ
ภายในประเทศจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มิอาจทราบได้แน่ชัดว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดลงเมื่อใด  
ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว มองหาโอกาสและแนวทางดำเนิน
ธุรกิจรูปแบบใหม่ รู้จักนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  อีกประการสำคัญคือผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงเวลา เพ่ือจะได้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้โภคได้อย่างตรงจุด อันจะนำมาซึ่งความอยู่รอดของธุรกิจในสังคม
ยุคดิจิทัล 

2.6 ธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะไร้คนขาย 

 ร้านค้าอัจฉริยะไร้คนขาย นับเป็นนวัตกรรมการซื้อของรูปแบบใหม่ ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้นในต่างประเทศ เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในร้านค้าไร้คนที่ต่างๆ ล้วนมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่การ
สแกนบาร์โค้ดแบบดังเดิม จนถึงการใช้ระบบอัจฉริยะในการจดจำใบหน้าคนและจดจำสินค้า ในส่วนนี้
จะกล่าวถึงตัวอย่างการพัฒนาร้านค้าอัจฉริยะไร้คนขายในประเทศต่างๆ และเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ 
รวมถึงร้านค้าไร้คนขายในประเทศไทยด้วย  

 Bingo Box ได้พัฒนาร้านสะดวกซื้ออัตโนมัติ โดยลูกค้าสามารถเปิดประตูเข้าร้านโดยเข้าร้าน
โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ลูกค้าต้องสแกนบาร์โค้ดของสินค้าที่ต้องการซื้อ 
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จากนั้นกดชำระเงินผ่าน WeChat หรือ Ali Pay ทางออกของร้านจะมีระบบตรวจจับว่ามีการนำสินค้า
ที่ไม่ได้ชำระเงินออกไปหรือไม่ และ มีระบบตรวจจับใบหน้าของผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกด้วย Bingo 
Box สามารถเคลี่อนย้ายร้านได้โดยผ่านทางแอปพลิเคชัน 

 Alibaba เปิดบริการ Futuremart โดยการใช้งานลูกค้าจะต้องจะให้สแกนใบหน้าและสแกนคิว
อาร์โค้ดผ่านแอป Ali Pay Taobao หรือ Tmall จึงจะสามารถเข้าไปเลือกสินค้าภายในร้านได้ เมื่อ
เลือกซื้อสินค้าเสร็จ ในขั้นตอนการชำระเงิน Futuremart ใช้ระบบจดจำใบหน้าและเทคโนโลยี RFID 
ที่ประตูทางออก ในการจดจำลูกค้าและสินที่ต้องซื้อ เพ่ือตัดผ่านบัญชี Alipay ทำให้เมื่อช้อปปิ้งเสร็จ
ลูกค้าสามารถเดินออกจากร้านได้ทันทีโดยไม่ต้องแวะชำระเงินที่แคชเชียร์ 

 JD X เป็นร้านค้าอัจฉริยะไร้คนขายอีกแห่งหนึ่งของบริษัท JD.com ร้านค้าแห่งนี้  อาศัย
เทคโนโลยี RFID ในการบริหาจัดการสินค้าคงคลัง มีที่ตั้งอยู่ที่ บริษัท JD.com สำนักงานใหญ่ ณ 
เมืองปักกิ่ง มีการใช้งานระบบจดจำภาพและใบหน้า ใช้บ้ายราคาดิจิทัล e-price tag ใช้ gravity 
sensor ในการตรวจจับสินค้าบนชั้นวางสินค้า และสามารถจ่ายเงินผ่านแอป WeChat หรือ JD.com 
ได ้

 ส่วนทางด้านประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีบริษัท Amazon ที่ดำเนินการพัฒนาร้านค้าอัจฉริยะไร้
คนขายเช่นกัน บริษัท Amazon เปิดตัว Amazon Go ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ที่ตึกสำนักงาน ณ เมืองซี
แอตเทิล โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีและแอปพลิเคชัน Amazon Go ติดตั้งในสมาร์ทโฟนเพ่ือสแกน
ผ่านประตูทางเข้าร้าน ระบบของ Amazon Go มีจุดเด่นคือการใช้ machine learning ในการเพ่ิม
รายการสินค้าลงตะกร้า เมื่อมีการหยิบสินค้าออกจากชั้น และ หักรายการออกจากตะกร้า เมื่อลูกค้า
วางสินค้าคืนที่ชั้นวาง และเมื่อเลือกสินค้าเสร็จก็สามารถเดินออกจากร้านได้ทันที เพราะระบบจะ
คำนวณราคาและตัดเงินอัตโนมัติ 

 7-ELEVEN ในเกาหลีใต้ ได้ให้บริการ smart convenient store แห่งแรกของโลกภายใน 
Lotte World Tower โดยมีจุดเด่นที่นอกจากจะไม่มีพนักงานแล้ว ยังไม่ต้องใช้เงินสด บัตรเครดิต 
หรือ e-payment ในการชำระเงิน แต่ใช้ hand pay หรือ ผ่ามือในการชำระเงินเท่านั้น มีใช้
เทคโนโลยี AI ทั้งร้าน เช่นตู้เย็นมีการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ มีการนำเทคโนโลยีสแกนหลอดเลือดมา
ใช้กับเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติเพ่ือป้องกันเยาวชนซื้อบุหรี่ ป้ายราคาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่
ร้าน 7-ELEVEN ใต้หวันเปิดร้าน X-store ที่ไม่มีพนักเช่นกัน ร้าน X-store ใช้ระบบสแกนใบหน้า 
หรือ Face in ในการ check in เข้าร้าน และใช้ Face pay ในการชำระเงิน ระบบจะจากตัดเงินจาก
บัญชีโดยไม่ต้องจ่ายเงินสด และ Face go สำหรับการ check out ออกจากร้าน 
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 ส่วนบริษัท Wheelys บริษัทสตาร์ทอัพของสวีเดน ได้ให้บริการ Moby Mart ซึ่งเป็นซุปเปอร์
มาร์เก็ตติดล้อที่วิ่งบนถนนได้โดยไม่ต้องใช้คนขับ เจ้าของสามารถกำหนดเส้นทางของรถได้ หากสินค้า
ภายในรถหมดก็สามารถขับกลับไปที่คลังสินค้าได้เองโดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถค้นหาตำแหน่งของ
ร้านผ่านแอปในมือถือได้ ในร้านมีระบบ AI แบบฮาโลแกรมคอยต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมง และ
สามารถหยิบสินค้าออกจากร้านโดยไม่ต้องจ่ายเงิน แต่ระบบจะหักผ่านบัญชีที่ผูกไว้ นอกจากนี้ยัง
ระบบการใช้โดรนในการเติมสต้อคสินค้า ในอนาคตจะเพ่ิมบริการการสั่งสินค้าล่วงหน้า และไปรับ
สินค้าในร้านที่ใกล้ที่สุดอีกด้วย 

 เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีร้านค้าอัจฉริยะไร้คนขายในประเทศไทย ระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คนขาย
ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ ประเทศไทยจัดว่ายังไม่ได้มีการพัฒนาระบบดังกล่ าวเองมากนัก การนำ
เทคโนโลยีดังกล่าวจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยก็ยังนับว่ามีต้นทุนที่สูงมาก “Sasin SCAN n 
GO” เป็นร้านค้าอัจฉริยะไร้คนขายจริงแห่งแรกของประเทศไทย ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยด้วย
ความร่วมมือของธนาคารไทยพาณิชย์ และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นร้านจำหน่ายสินค้าพวกของที่ระลึกต่างๆ “Sasin SCAN n GO” นอกจากจะเป็น
ร้านค้าจริงแล้ว ยังเป็นทั้งห้องทดลองและห้องปฏิบัติการจริงในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางด้านการเงินรูปแบบใหม่ รวมถึงสร้างพฤติกรรมการใช้จ่ายไร้เงินสด การสมัครเข้าใช้บริการร้านค้า
อัจฉริยะไร้คนขายแห่งนี้ สามารถทำได้โดยการลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชน หรือ การ
ลงทะเบียนโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์มือถือ ป้ายแสดงราคาสินค้าภายในร้านเป็นระบบ
ดิจิทัล ซึ่งสามารถเปลี่ยนราคาสินค้าได้ผ่านทางระบบ Wifi ส่วนในขั้นตอนการชำระเงินใช้กล้องในการ
จับภาพสินค้าและแสดงผลรายการสินค้าบนหน้าจอเพ่ือชำระเงิน 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่าธุรกิจร้านค้าไร้คนในประเทศจีนก็ไม่ได้ประสบ
ความสำเร็จ มีหลายรายที่ไม่ได้รับความนิยมจากลูกค้าและต้องปิดตัวลง ซึ่งมีสาเหตุหลักหลาย
ประการ ดังต่อไปนี้ 

1.ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าใช้บริการร้านค้าไร้คนในประเทศจีนมีความยุ่งยากจนเกินไป 
ซึ่งขัดกับคอนเซปต์ของร้านค้าสะดวกซ้ือ ที่ลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็วและไม่ซับซ้อน จึงทำให้
ร้านค้าไร้คนจีนไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก (ข้อมูลจาก https://gmlive.com/shop-no-staff/) 

2.ประเภทสินค้ามีให้เลือกจำกัด โดยลูกค้าคาดหวังว่าร้านค้าไร้คนควรจะมีของสดจำหน่าย 
เพราะถ้ามีแต่สินค้าที่มีอายุการเก็บรักษานาน เน่าเสียยาก ร้านค้านั้นก็ไม่ต่างอะไรกับตู้จำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยจากข้อมูลปี 2561 มีร้านค้าไร้คนเปิดให้บริการมากกว่า 200 
แห่งทั่วประเทศจีน แต่ร้านค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการขายของสดถึง 40-50% เมื่อหันมา
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เปิดธุรกิจร้านค้าไร้คนกลับเน้นขายแต่สินค้าที่มีอายุการเก็บรักษานาน จึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมจาก
ลูกค้า (ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://gmlive.com/shop-no-staff/ ตีพิมพ์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563)   

3.ต้นทุนการดำเนินงานของร้านค้าไร้คนสูงกว่าการจ้างพนักงานคอยดูแลในร้าน ยกตัวอย่าง
เช่น ร้านสะดวกซื้อทั่วไปในประเทศจีนที่แต่เดิมต้องจ้างพนักงานดูแลร้านอย่างน้อย 1 -2 อัตรา 
ในขณะที่ต้นทุนการสร้างร้านค้าไร้คนจะต้องติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยและมีราคา
สูง เช่น กล้องจดจำใบหน้า อุปกรณ์ตรวจจับเซนเซอร์ ระบบชำระเงินแบบดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งเมื่อ
ประมาณการดูแล้วพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการต้นทุนการจ้างพนักงานหลายเท่าตั ว (ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ https://www.smartsme.co.th/ content/232035 ตีพิมพ์เมื่อ 23 มกราคม 2563) 

4.การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นจุดอ่อนของร้านค้าไร้คน เพราะร้านค้าไม่มีพนักงานคอยให้
ความช่วยเหลือ ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าที่มีพนักงานคอยให้บริการมากกว่า  ซึ่ง
พฤติกรรมนี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่คณะผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ โดยกล่าวว่า
ลูกค้าเดินทางมาซื้อสินค้าที่ร้านค้าก็เพราะต้องการมารับบริการ การดูแลเอาใจใส่และได้รับคำแนะนำ
จากพนักงาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากร้านค้าไร้คน  

5.ผู้ประกอบการที่ลงทุนในธุรกิจร้านค้าไร้คนในประเทศจีนยังขาดการใช้ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่กลับมุ่งไปที่การนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปแทนที่การใช้งานแรงงานเป็นหลัก โดย
ไม่ได้คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือนำมาวิเคราะห์แผนการตลาดหรือพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ 
จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่าร้านค้าสะดวกซื้อไร้คน “Octobox” ซึ่งเป็นบริษัท
สตาร์ทอัพสัญชาติสิงคโปร์กลับได้รับความสนใจจากผู้บริโภค โดยบริษัทดังกล่าวได้ศึกษาและนำ
บทเรียนความล้มเหลวของร้านค้าไร้คนในจีนมาปรับใช้  ลดขั้นตอนการยืนยันตัวตนและการทำราย
ต่าง ๆ ให้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใช้บริการและซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 
(https://gmlive.com/shop-no-staff/)  อีกประการสำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านค้าไร้คนในสิงคโปร์
ประสบความสำเร็จ ก็เนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่เพ่ิมขึ้นสูงภายในประเทศ 
ทำให้ผู้ประกอบการในสิงคโปร์เริ่มหันมาเปิดธุรกิจร้านค้าไร้คนกันมากขึ้น แล้วใช้ประโยชน์จาก
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ม า แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว  ( ข้ อ มู ล จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.prachachat.net/marketing/news-409363 เขียนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563) 
ทั้งนี้ การพัฒนาร้านค้าไร้คนในประเทศไทยอาจจะยังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ เพราะอุปสรรคด้านราคา
ของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่หากในอนาคตที่ต้นทุนทางเทคโนโลยีมีราคาถูกลง จนอยู่ใน
ระดับที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ก็อาจมีความเป็นไปได้ที่ ธุรกิจร้านค้าหลายแห่งที่
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ต้องการลดต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงาน จะหันมานำเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการธุรกิจของตนมากขึ้น 

2.7 อุปกรณ์สำหรับระบบบริหารสินค้าในร้านค้าปลีกโดยใช้เทคโนโลยี RFID 

 สำหรับธุรกิจร้านค้าปลีก (retail business) การตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังนับเป็นการ
ดำเนินงานส่วนสำคัญที่สุดในธุรกิจ ธุรกิจร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีดั้งเดิม คือใช้คนนับในการ
เช็คสินค้า ซึ่งปกติก็จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความสามารถในการทำงาน
ลักษณะดังกล่าวแบบอัตโนมัติ ด้วยต้นทุนในระดับราคาที่พอรับได้ RFID เทคโนโลยีจะช่วยให้
ประสิทธิภาพในการทำงานของร้านค้าปลีกรวดเร็วขึ้น มีความถูกต้องแม่นยำ และสามารถลด
ระยะเวลาในการตรวจนับสินค้าคงคลังและลดต้นทุนด้านกำลังคนได้อีกด้วย  
 RFID เทคโนโลยีอยู่ในกลุ่ม Auto ID เทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น บาร์โค้ด (barcode), ลายนิ้วมือ 
(fingerprint) และแถบแม่เหล็ก (magnetice stripe) เป็นต้น RFID เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้แทน 
Barcode โดย RFID สามารถอ่านข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัส ไม่ต้องมองเห็นแทกส์ (Tax) ทำงาน
ผ่านคลื่นความถี่ของวิทยุ (Radio Frequencies, RF) ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้มากขึ้น RFID เป็น
เทคโนโลยีที่อาศัยทั้งประโยชน์ด้านความปลอดภัยของความถี่วิทยุ และการระบุตัวตนแบบบาร์โค้ด 
ซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบด้วย ตัวอ่าน RFID (RFID reader) ป้าย RFID (RFID tags) และใช้งานควบคู่กับ
โปรแกรมประยุกต์ RFID ถูกประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายประเภท เช่น ระบบควบคุมการเข้าออก 
การรักษาความปลอดภัย ระบบจัดการห้องสมุด และระบบการจ่ายเงินต่างๆ เป็นต้น 
 ปัจจุบันเริ่มมีการนำเข้าอุปกรณ์ RFID มายังประเทศไทย แต่พัฒนานวัตกรรม RFID และการ
ให้บริการออกแบบนวัตกรรม RFID เป็นแบบเจาะจงเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน และยังจำกัดอยู่ในวงแคบ ธุรกิจกลุ่มพัฒนานวัตกรรม RFID แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
นวัตกรรมสำหรับขาย เช่น ระบบตรวจนับสินทรัพย์ ระบบติดตามรถยนต์ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง 
และระบบจัดการการขนส่ง เป็นต้น  
 สำหรับต้นแบบร้านค้าออฟไลน์ไร้คน ภายใต้โครงการวิจัยนี้ จะนำเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้

งานสำหรับบันทึกข้อมูลของตัวสินค้า ระบบจัดการคลังสินค้า เนื่องจาก RFID มีต้นทุนในการผลิตที่

ค่อนข้างถูก และตัววงจรสำหรับเก็บบันทึกข้อมูลมีขนาดเล็ก RFID จึงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม

มากในปัจจุบัน เช่น กิจกรรมงานวิ่ง Marathon System ได้มีการนำ RFID มาใช้สำหรับบันทึกข้อมูล

ของนักวิ่ง เป็นต้น การนำ RFID เข้ามาประยุกต์ใช้ในร้านค้าไร้คนจึงมีความเหมาะสมเนื่องจากตัวอ่าน

สัญญาณ (Reader) สามารถอ่านข้อมูลบน Tag RFID ได้หลาย Tag ในเวลาเดียวกัน และตัวอ่าน
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สัญญาณยังมีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์น้อย ตัวอุปกรณ์อ่านสัญญาณสามารถใช้งาน

ได้ทั้งบนโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ

ชำระสินค้าที่เคาน์เตอร์ และระบบตรวจสอบสถานะการชำระเงิน 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 เนื่องจากโครงการวิจัยนี้แบ่งการดำเนินงานวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 คือ
ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 15 สิงหาคม 2563 และระยะที่ 2 คือวันที่ 16 สิงหาคม – 15 เมษายน 
2563 สำหรับการดำเนินงานในระยะท่ี 1 มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 

ระยะที่ 1 

ขั้นตอนที่ 1 (r1) : ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบโอทูโอ 
ประกอบด้วย 

1. ศึกษารูปแบบธุรกิจร้านค้าไร้คน แบบ โอ ทู โอ  
2. ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาร้านค้าไร้คน แบบ โอ ทู โอ สำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล 

ขั้นตอนที่ 2 (r1) : เก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

1. สำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ในการใช้งานร้านค้าอัจฉริยะไร้คนแบบโอทูโอ เพ่ือนำมา
วิเคราะห์และกำหนดเป็นความต้องการของระบบ (Requirement System) โดยสร้างแบบสอบถาม
สำรวจความคิดเห็นจากผู้ใช้งานระบบอย่างน้อยจำนวน 30 ตัวอย่าง  โดยผู้ใช้งานระบบในที่นี้คือ
ผู้บริโภค (User) ซึ่งเป็นลูกค้าผู้มีประสบการณ์ซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์และร้านค้าออฟไลน์  

 
1 .1 . สมมติ ฐาน  ลู กค้ าของร้ านค้ า อัจฉริย ะไร้ คน  O2O จะเป็ นกลุ่ มประชากรใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ใช้พฤติกรรมการซื้อสินค้า online ซึ่งแท้จริงแล้ว ทางคณะผู้วิจัยไม่สามารถ
ระบุจำนวนประชากรที่แท้จริงได้ ดังนั้น จึงสุ่มตัวอย่างทาง online จากกลุ่ม “ลูกช้าง มช.” และ 
“กลุ่มกาดมั่วซั่วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซ่ึงประกอบด้วยนักศึกษา ศิษย์เก่า พนักงาน และบุคคลทั่วไป
ที่เคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคุ้นเคย หรือ ทราบถึงบริบทของการ
ดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี โดยมีสมาชิกในกลุ่มทั้ง 2 รวมทั้งสิ้นประมาณ 120,000 
คน โดยทางทีมวิจัยเลือก ทฤษฎีช่วงความเชื่อมั่น ( Confidence Interval Theorem, Sample 
Size Needed for Estimating Proportion, จากหนังสือ Sampling by Steven Thompson, 3rd 
edition) ในการสุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบถึงจำนวนคนที่ต้องการในการตอบแบบสอบถามเพ่ือให้
สามารถเป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมายทั้งหมด 
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ทั้งนี้ sample size ที่คำนวณได้คือ 96 คน โดยไม่ได้แยกกลุ่ม ที่ confidence level 95% 
confidence interval 10 estimate population = 120,000 คน 

อย่างไรก็ดี ทางทีมวิจัยไม่ได้แยกประเภทของกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน ดังนั้น จึงจะดำเนินการ
เก็บข้อมูลซ้ำอีกครั้งตามข้อเสนอของผู้ทรงฯ 

2. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเก็บข้อมูลความ

ต้องการของผู้ใช้งานระบบที่มีสถานะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้า เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการจัดการธุรกิจค้าปลีกและปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการประสบจริงหน้างาน  

3. นำข้อมูลความต้องการที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นมาวิเคราะห์และกำหนดความ

ต้องการของระบบ เพ่ือให้สามารถออกแบบและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้งานทั้ง 2 กลุ่มหลักมากที่สุด 

ขั้นตอนที่ 3 (d1) : การออกแบบและพัฒนาต้นแบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน แบบ โอ ทู โอ ซึ่งแบ่งได้

เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 1. การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ (Hardware System) สำหรับร้านค้าออฟไลน์  

ประกอบด้วยการออกแบบแผนผังร้านค้า กำหนดตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์และเส้นทางการทำงาน

(Work Flow) ของผู้ใช้งานทั้ง 2 กลุ่ม คือลูกค้าและพนักงาน รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติและจัด

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งในร้านค้า 

2. การออกแบบระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ (Software System) เพ่ือให้เจ้าของธุรกิจร้านค้าใช้

สำหรับการจัดการร้านค้า ประกอบด้วยการออกแบบระบบหน้าร้าน ระบบชำระเงิน และระบบการ

จัดการโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้งานที่มีสถานะเป็นผู้บริโภค ใช้สำหรับ

ยืนยันตัวตนเข้าใช้บริการร้านค้า สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของร้านค้า 

3. การพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และระบบซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการออกแบบระบบ

ในขั้นตอนก่อนหน้า  

ระยะที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 R1 (r2) : การทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมดกับธุรกิจจริงเพ่ือหาข้อผิดพลาดและ
ดำเนินการแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 4 R1 (r2): การศึกษาดูงานเพิ่มเติม ณ ประเทศจีน 
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 ศึกษาดูงานเพ่ิมเติม ณ ประเทศจีน เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยกับธุรกิจแบบ O2O ของจีน 
เนื่องจากจีนมีเทคโนโลยีดังกล่าวที่มีความก้าวหน้ากว่าประเทศอ่ืน จัดทำรายงานผลการเปรียบเทียบ
การศึกษาดูงาน และ ผลการวิจัยกับธุรกิจแบบ O2O ของจีน ความเหมาะสมกับบริบทของไทย และ
สรุปแนวทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจแบบ O2O ในอนาคต 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งกระทบต่อแผนการเดินทางไป
ศึกษาดูงานร้านค้าอัจฉริยะไร้คนที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน  ในช่วงเดือนธันวาคมหรือมกราคม  
คณะผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนแผนไปศึกษาดูงานร้านค้าไร้คนที่เปิดบริการในประเทศไทยแทน  ซึ่งได้
พิจารณาและตัดสินใจเลือกร้านค้าที่มีการจัดการธุรกิจแบบร้านค้าไร้คนในประเทศไทย ที่มีความ
เหมาะสมต่อการเดินทางไปศึกษาดูงาน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.ร้าน Sasin Scan n Go และ 2.ร้าน 
S Bingo Box   

ขั้นตอนที่ 5 (D1) : การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล 
 การนำผลจากการศึกษาและพัฒนาต้นแบบร้านค้าออฟไลน์ไร้คนในเฟสที่ 1 และ R1 (r2) มา
พัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล ตามหลักการ 
Outcome based Education (OBE) โดยยึดเอาความรู้และทักษะของผู้เรียนที่จะสามารถนำไป
ปฏิบัติใช้งานจริง ได้แก่ 

๑. หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
๒. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับในร้านค้าแบบ โอ ทู โอ 
๓. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ดิจิตัลสำหรับธุรกิจออนไลน์ 

ขั้นตอนที่ 6 (R2) : จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของทั้ง 3 หลักสูตรข้างต้น เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรฯ  

ขั้นตอนที่ 7 (D2) : การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 8 : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

3.2 สถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล 

๑. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒. บริษัท บีเอเอเค จํากัด  
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3.3 ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงาน 

ตาราง 4.1 : ระยะเวลาและแผนการดำเนิงานโครงการระยะที่ 1 และ 2 

ขั้นตอนที่ 
เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

มิ.ย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ต.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เฟสที่ 1 

1. (r1) ศึกษา             
2. (d1) การออกแบบและ
พัฒนาร้านค้าไร้คน แบบ 
โอ ทู โอ 

            

การจัดส่งรายงาน 
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(ระยะที่ 1) 

            

เฟสที่ 2 
การทำงานในเฟสที่ 1 จะได้ผลลัพธ์ d2 เป็น R1 สำหรับงานในเฟสที่ 2  

3. R1 (r2) ทดสอบการ
ทำงานของระบบกับธุรกิจ
จริง 

            

แก้ไขในส่วนท่ีผิดพลาด 
และสรุปผล 

            

4. ศึกษาดูงานเพิ่มเตมิ 
ธุรกิจแบบ O2O ของจีน 

            

5. (D1) พัฒนาหลักสูตร             
การจัดส่งรายงาน 
รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งท่ี 1 (ระยะที่ 2) 

            

6. (R2) จัดกิจกรรม
ประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรฯ  

            

7. (D2) การประเมิน
ความเหมาะสมของ
หลักสตูร และสรุปผล 
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ขั้นตอนที่ 
เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

มิ.ย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ต.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

9. จัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ ์

            

การจัดส่งรายงาน 
(ร่าง) รายงานฉบับ
สมบูรณ์ (ระยะที่ 2) 

            

การจัดส่งรายงาน 
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(ระยะที่ 2) 

            

 



42 

 

บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

  

 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานโครงการในระยะที่ 1 โดยมี
รายละเอียดผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้  

4.1 ขั้นตอนที่ 1 : (r1) ผลการศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ ใน

ประเทศไทย 

คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะไร้คน พบว่ามี
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาร้านค้าอัจฉริยะไร้คนได้ ดังต่อไปนี้  

1. แนวคิดตัวแบบธุรกิจแบบ O2O 
2. ประเทศไทยกับการเติบโตทางอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
3. เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการตลาดและการเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
4. ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก 
5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
6. ร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 
7. เทคโนโลยี RFID และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่าง ๆ  
โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเทคโนโลยีข้างต้นจัดอยู่ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม บทที่ 
2 

4.2 ขั้นตอนที่ 2 : (r1) เก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

4.2.1 ส่วนที่ 1 : ผลการสำรวจความคิดเห็นความต้องการระบบของผู้ใช้งานร้านค้าอัจฉริยะไร้คน   

(1) ผลการสำรวจความคิดเห็นความต้องการระบบของผู้ใช้งานร้านค้าอัจฉริยะไร้คน  (กลุ่ม
นักศึกษา) 

คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็น
ความต้องการระบบของผู้ใช้งาน เพ่ือนำมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นความต้องการระบบของร้านค้า
อัจฉริยะไร้คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการสำรวจพบว่า 
มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 82 คน แบ่งเป็นเพศชาย 15.9% เพศหญิง 78% และไม่ต้องการระบุ
เพศ 6.1%  โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 74 คน คิดเป็นร้อยละ 90.2 ของผู้ตอบแบบสอบถาม



43 

 

ทั้งหมด ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีหนึ่ง 12.2%, นักศึกษาชั้นปีสอง 25.6%, นักศึกษาชั้นปีสาม 
18.3%, นักศึกษาชั้นปีสี่ 36.6%  ส่วนอีกร้อยละ 9.8 คือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ห้า เพ่ิงสำเร็จการศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท  โดยผลจากการสำรวจความคิดเห็น
ความต้องการระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) หากมีการพัฒนาร้านค้าอัจฉริยะไร้คนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 90% เห็นด้วย และระบุว่าร้านค้าอัจฉริยะไร้คนควรมีระบบความ

ปลอดภัยที่ดีพอ เพื่อป้องการขโมยสินค้า เข้าถึงง่าย รวดเร็ว ข้อผิดพลาดน้อย เลือกชมสินค้าได้ตามใจ

ชอบ อยากให้ร้านเป็นแบบร้านสะดวกซ้ือทั่วไป ไม่ยุ่งยาก สถานที่ไม่คับแคบจนเกินไป สามารถสั่งซื้อ

และนัดเวลารับของได้ มีความสะอาด สินค้ามีคุณภาพ อยากให้มีหลายจุดในสถานที่สำคัญ คาดหวัง

ให้มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าชัดเจน มีวันผลิตและวันหมดอายุระบุชัดเจน มีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

มีสภาพแวดล้อมภายในร้านเหมาะสม มีแอร์ แสงสว่างเพียงพอ มีทำเลที่ตั้งเป็นจุดเดินผ่านของ

นักศึกษา ติดราคาที่ให้นักศึกษาสามารถสแกนบัตรผ่านได้ด้วยตนเอง เป็นต้น ดังรูปที่ 4.1 

นอกจากนี้กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามยังมีความคาดหวังว่า การชำระจะมีรูปแบบที่หลากหลาย 

ดังนี้ การชำระเงินผ่าน QR code เป็นระบบที่นำสินค้ามาวางที่เครื่องรับชำระเงิน เพ่ือสแกนจ่ายเงิน 

(Self-Service) มีความปลอดภัยสูง ระบบเสถียรต่อการจ่ายเงิน จ่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แม่นยำ 

ตัดเงินผ่านบัตรที่เชื่อมกับบัตรนักศึกษาจ่ายผ่าน mobile banking เป็นต้น 

 

รูป 4.1 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการพัฒนาร้านค้าอัจฉริยะ 
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 (2) หน้าที่หลักของแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการเข้าใช้บริการร้านค้าอัจฉริยะไร้คน  

 ผลสำรวจพบว่าฟังก์ชันหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องให้แอปพลิเคชันมีมากที่สุด อันดับหนึ่ง

คือ สามารถเข้าชมและเรียกดูข้อมูลสินค้าได้คิดเป็น 95.1%  อันดับที่สองแอปพลิเคชันต้องสามารถ

ชำระเงินได้คิดเป็น 95.1%  อันดับสาม สามารถเลือกบริการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งสามารถติดตาม

และตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ 78%  อันดับสี่ ผู้ใช้สามารถเรียกดูประวัติการสั่งซื้อสินค้า

และประวัติการชำระเงิน คิดเป็น 73.2% อันดับห้า ติดตามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสาร

ต่าง ๆ ของร้านค้า 62.2%  นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม 4%  ระบุว่าแอปพลิเคชันควรมีการยืนยัน

ตัวตนก่อนเข้าใช้บริการร้านค้า สามารถใช้แอปพลิเคชันชำระบิลค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอ่ืน ๆ ที่

นอกเหนือจากการชำระค่าสินค้าในร้านค้าอัจฉริยะไร้คน และควรแสดงจำนวนแคลอรี่ของสินค้าแต่ละ

รายการที่ลูกค้าซื้อได้ ดังรูปที่ 4.2 

 

รูป 4.2 หน้าที่หลักของแอปพลิเคชันร้านค้าอัจฉริยะที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ 

 (3) การซือ้สินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีคอมเมิร์ซ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 66.3% เคยใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อี

คอมเมิร์ซ โดยเห็นว่าองค์ประกอบสำคัญของระบบซื ้อ-ขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อี

คอมเมิร์ซต้องประกอบด้วย ระบบชำระเงิน 96.23% ระบบข้อมูลสินค้า 90.57% ระบบตะกร้าสินค้า 
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83.02% ระบบสมาชิก 64.15% และอ่ืน ๆ ได้แก่ระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการใช้จ่ายและระบบ

ความปลอดภัย 1.89% ดังรูปที่ 4.3 

 

รูป 4.3 หน้าที่หลักของระบบซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 

 (4) การเลือกใช้ช่องทางการชำระเงินออนไลน์เพ่ือซื้อสินค้า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือซื้อสินค้า โดยวิธีที่นิยม

ใช้ชำระเงินมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ พร้อมเพย์ คิดเป็น 85% อันดับสองคือการชำระเงินออนไลน์ผ่าน

ธนาคาร 82.5% อันดับสาม ชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต 46.25% อันดับสี่ การชำระผ่านกระเป๋า

เงินออนไลน์หรือ e-wallets คิดเป็น 21.25% และอันดับห้าชำระผ่านผู้ให้บริการกลาง 8.75% ดังรูป

ที่ 4.4  โดยในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกใช้การชำระเงินผ่านทาง e-Wallet มีความกังวลต่อ

ประเด็นเรื่องความปลอดภัยถึง 82.5% ความเป็นส่วนตัว 66.7% และวิธีการใช้งานยุ่งยากซับซ้อน 

50.8% 

(5) ความต้องการในการเลือกซื้อและรับสินค้า 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 79.2% ต้องการซื้อและรับสินค้าที่บ้าน รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถาม 

67% ต้องการซื้อและรับสินค้าที่ร้านค้า ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการซื้อสินค้าที่ร้านและ

รับสินค้าที่บ้าน คิดเป็น 32.9%  ต้องการซื้อสินค้าท่ีบ้านและรับสินค้าทีร่้าน 29.2% ดังรูปที่ 4.5 
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รูป 4.4 ช่องทางการชำระเงินออนไลน์เพ่ือซื้อสินค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้ 

 

รูป 4.5 รูปแบบในการเลือกซ้ือและรับสินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ 

 (6) การใช้บริการจัดส่งสินค้าเดลิเวอรี่ 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม 95% เคยใช้บริการจัดส่งสินค้าเดลิเวอรี่  โดยพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความ

พึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการจัดส่งเดลิเวอรี่คือ เวลาในการจัดส่งรวดเร็ว คิดเป็น 92.11%  

สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้แบบเรียลไทม์ 82.89% ความพึงพอใจจากการได้รับสินค้า

สภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหักเสียหาย 76.32% คนจัดส่งสุภาพ มารยาทดี 57.89% และอ่ืน ๆ ได้แก่ 

เรทราคาการจัดส่งต่อน้ำหนักสินค้ามีราคาถูก 1.32% ดังรูปที่ 4.6 
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รูป 4.6 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความพอใจจากการใช้บริการจัดส่งสินค้าเดลิเวอรี่ 

 (7) ลักษณะสินค้าท่ีวางจำหน่ายในร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

 ลักษณะสินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้วางจำหน่ายในร้านค้าอัจฉริยะไร้คน

มากที่สุดคือสินค้าประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน 81.71% รองลงมาคือสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว 

ของทานเล่น คิดเป็น 74.39% อุปกรณ์เครื่องเขียน 59.76%  เสื้อผ้าและรองเท้า 36.59%  อุปกรณ์

ไอทีต่าง ๆ 15.85%  เครื่องใช้ไฟฟ้า 12.20%  อุปกรณ์กีฬา 2.44%  ของสด เช่น เนื้อสัตว์และผักสด 

1.22%  และอ่ืน ๆ 2.44% ได้แก่ อาหารทั่วไป 1.2% และอาหารที่สะดวกรวดเร็วมีรสชาดอร่อย 

1.2% ดังรูปที่ 4.7 

(8) เวลาที่เหมาะสมต่อการเปิดให้บริการร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม 79.27% ต้องการให้ร้านค้าเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาคือ

เปิดให้บริการ12 ชั่วโมง ช่วงเวลา 08:00 น.- 20:00 น. คิดเป็น 13.41% และเปิด 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 

08:00 น.- 17:00 น. คิดเป็น 7.32% ดังรูปที่ 4.8 
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รูป 4.7 ลักษณะสินค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้วางจำหน่ายในร้านค้าอัจฉริยะ O2O 

 

รูป 4.8 ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเปิดให้บริการร้านค้าอัจฉริยะ O2O 

 (9) กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ที่มีความเหมาะสมต่อลูกค้าของร้านค้าอัจริยะไร้คน  

 ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีการจัดโปรโมชั่นสะสมแต้มเพ่ือแลกรับรางวัล 71.87% การ

แจกคูปองส่วนลดออนไลน์ 70.86% ต่อมาคือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 60.49% การ

จัดกิจกรรมให้ลูกค้าร่วมชิงโชคเพ่ือลุ้นรับของรางวัล 51.85% ดังรูปที่ 4.9 



49 

 

 

รูป 4.9 กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ที่มีความเหมาะสมต่อลูกค้าของร้านค้าอัจริยะไร้คน  

 (10) นโยบายหลังการขายที่เหมาะสมต่อร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ร้านค้ามีนโยบายคืนเงินมากที่สุด 74 คน คิดเป็น 90.24%  

นโยบายการรับประกันสินค้า 68 คน คิดเป็น 82.92%  บริการให้ข้อมูลสินค้าเพ่ิมเติม 33 คน คิดเป็น 

40.24% บริการติดตั้งหลังการขาย 31 คน คิดเป็น 37.80% และอ่ืน ๆ ได้แก่ บริการฝากขาย 1.21% 

ดังรูปที่ 4.10 

 

รูป 4.10 นโยบายหลังการขายที่เหมาะสมต่อร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 
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(11).ความต้องการใช้บริการร้านค้าไร้คนอัจฉริยะในอนาคต 

หากในอนาคตมีการพัฒนาร้านค้าไร้คนอัจฉริยะขึ้นมาจริง ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนต้องการ

เข้าใช้บริการ 100% โดยแบ่งเป็น ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความต้องการเข้าใช้บริการร้านค้ามากที่สุด 

21.95%  มาก 48.78%  ปานกลาง 26.83%  น้อย 1.22% และเลือกต้องการใช้บริการน้อยที่สุด 

1.22% ดังรูปที่ 4.11 

 

รูป 4.11 ความต้องการใช้บริการร้านค้าอัจฉริยะ O2O ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 (12) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าอยากให้มีการสร้างร้านค้าอัจฉริยะไร้คน

ขึ้นมาจริง เพราะถือว่าเป็นโครงการที่ดี หากทำได้จริงจะช่วยผลักดันและยกระดับการก้าวสู่การเป็น

สังคมดิจิทัลมากขึ้น นำมาซึ่งความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค เบื้องต้นอาจเป็นลักษณะของการ

พัฒนาต้นแบบนำร่องก่อนก็ได้  อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความกังวลต่อการใช้

บริการร้านค้าอัจฉริยะไร้คนบางประการ ได้แก่ ประเด็นเรื่องความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ การ

จัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ตลอดจนกรณีที่ระบบเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการซื้อ

สินค้า ร้านค้ามีมาตรการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างไรในเมื่อไม่มีพนักงานคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ใน

ร้าน 
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(2) ผลการสำรวจความคิดเห็นความต้องการระบบของผู้ใช้งานร้านค้าอัจฉริยะไร้คนเพิ่มเติม โดย

เจาะจงกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้ค้าและผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์เป็นประจำ 

คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็น

ความต้องการระบบของผู้ใช้งาน เพ่ือนำมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นความต้องการระบบของร้านค้า

อัจฉริยะไร้คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการสำรวจพบว่า 

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นเพศชาย 40% เพศหญิง 60% โดยเป็นกลุ่มผู้ค้าและผู้

ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในรูป 4.12  โดยผลจากการสำรวจความคิดเห็น

ความต้องการระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

รูป 4.12 แผนภาพวงกลมแสดงสัดส่วนอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 (1) หน้าที่หลักของแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการเข้าใช้บริการร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 
 ผลสำรวจพบว่าฟังก์ชันหลักท่ีผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้แอปพลิเคชันมีมากท่ีสุด อันดับหนึ่ง
คือ สามารถเข้าชมและเรียกดูข้อมูลสินค้าได้คิดเป็น 93.33%  อันดับที่สองสามารถเรียกดูประวัติการ
สั่งซื้อสินค้าและประวัติการชำระเงินได้คิดเป็น 86.67% อันดับที่สามแอปพลิเคชันต้องสามารถชำระ
เงินได้ร่วมกับสามารถซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิคันชันได้คิดเป็น 80% เลือกบริการจัดส่งสินค้าและติดตาม
สถานะการจัดส่งได้ 66.67% และติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ กรณีระบบเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้น 66.67%  นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม 6.67%ยังมีความต้องการให้แอปพลิเคชัน
สามารถแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมของสินค้าเช่นวันหมดอายุได้ 

(2) การเลือกใช้ช่องทางการชำระเงินออนไลน์เพ่ือซื้อสินค้า 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือซื้อสินค้า โดยวิธีที่นิยม
ใช้ชำระเงินมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ธนาคารออนไลน์ คิดเป็น 80% อันดับสองคือบัตรเครดิตออนไลน์ 
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53.3% อันดับสาม พร้อมเพย์ 46.7% อันดับสี่ การชำระผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์หรือ e-wallets คิด
เป็น 26.7% และอันดับห้าชำระผ่านผู้ให้บริการกลาง 26.7% และอันดับหก Alipay คิดเป็น 6.7% 
ดังรูปที่ 4.14  โดยในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกใช้การชำระเงินผ่านทาง e-Wallet    มี
ความกังวล 

 

รูป 4.13 หน้าที่หลักของแอปพลิเคชันของร้านค้าอัจฉริยะไร้คนที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ 

 

รูป 4.14 ช่องทางการชำระเงินออนไลน์เพ่ือซื้อสินค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้ 

 (3) ความต้องการในการเลือกซื้อและรับสินค้า 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม 73.33% ต้องการซื้อสินค้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์และรอรับสินค้าที่

บ้านโดยมีการบริการขนส่งคอยอำนวยความสะดวก รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถาม 53.33% ต้องการ

สั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าอัจฉริยะไร้คนแต่รอรับสินค้าที่บ้านโดยมีการบริการขนส่งคอยอำนวยความ
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สะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าอัจฉริยะไร้คนและรับสินค้าจากที่ร้านได้เลย 

40.00% และ ซื้อสินค้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์แต่มารับสินค้าด้วยตนเองที่ร้านค้าอัจฉริยะไร้คน  

40.00% ดังรูปที่ 4.15 

 

รูป 4.15 รูปแบบในการเลือกซื้อและรับสินค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ 

 (4) การใช้บริการจัดส่งสินค้าเดลิเวอรี่ 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม 100% เคยใช้บริการจัดส่งสินค้าเดลิเวอรี่  ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ

สูงสุดจากการใช้บริการจัดส่งเดลิเวอรี่คือ เวลาในการจัดส่งรวดเร็ว คิดเป็น 93.33% ความพึงพอใจ

จากการได้รับสินค้าสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหักเสียหาย 73.33%  สามารถติดตามสถานะการจัดส่ง

สินค้าได้แบบเรียลไทม์ 53.33% คนจัดส่งสุภาพ มารยาทดี 40.0%  ดังรูปที่ 4.16 

 

รูป 4.16 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความพอใจจากการใช้บริการจัดส่งสินค้าเดลิเวอรี่ 
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 (5) ลักษณะสินค้าท่ีวางจำหน่ายในร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

 ลักษณะสินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้วางจำหน่ายในร้านค้าอัจฉริยะไร้คน

มากที่สุดคือสินค้าประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน 73.3% รองลงมาคือสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว 

ของทานเล่น คิดเป็น 60% อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ 46.7%  อุปกรณ์เครื่องเขียน 33.3%  เครื่องใช้ไฟฟ้า 

26.7%  สินค้าท่ีระลึก 20%  ของตกแต่งบ้าน 13.3% และเสื้อผ้าและรองเท้า 13.3% ดังรูปที่ 4.17 

 

รูป 4.17 ลักษณะสินค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้วางจำหน่ายในร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

 (6) ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเปิดให้บริการร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

 เนื่องจากคณะผู้วิจัยกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิด
ให้บริการของร้านค้าอัจฉริยะ O2O ได้มากกว่า 1 ช่วงเวลา ผลการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
86.7% เห็นควรว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดคือ 18:00 น. – 21:00 น. รองลงมาคือช่วงเวลา 
21:00 น. – 00:00 น. คิดเป็น 73.3% ต่อมาคือช่วงเวลา 12:00 น. – 15:00 น. และ 15:00 น. – 
18:00 น. คิดเป็น 60% ช่วงเวลา 09:00 น. – 12:00 น. คิดเป็น 40% ช่วงเวลา 06:00 น. – 09:00 
น. คิดเป็น 40% อันดับต่อมาคือช่วงเวลา 00:00 น. – 03:00 น. และ 03:00 น. – 06:00 น. คิดเป็น 
26.7% และมีเพียง 6.7% ที่เลือกช่วงเวลาเปิดให้บริการแบบ 24 ชั่วโมง ดังรูปที่ 4.18 
 

(7) กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ที่มีความเหมาะสมต่อลูกค้าของร้านค้าอัจริยะไร้คน  

 ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีการจัดโปรโมชั่นสะสมแต้มเพ่ือแลกรับรางวัล 86.67% การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 73.33% ต่อมาคือ การจัดกิจกรรมให้ลูกค้าร่วมชิงโชคเพ่ือลุ้นรับ

ของรางวัล 66.67% และการแจกคูปองส่วนลดออนไลน์ 60% ดังรูปที่ 4.19 
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รูป 4.18 ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเปิดให้บริการร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

 

 

รูป 4.19 กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ที่มีความเหมาะสมต่อลูกค้าของร้านค้าอัจริยะไร้คน  

(8) นโยบายหลังการขายที่เหมาะสมต่อร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ร้านค้ามีนโยบายการรับประกันสินค้ามากที่สุ ดที่ 100% 
นโยบายคืนเงิน 86.67%  บริการติดตั้งหลังการขาย 60% และบริการให้ข้อมูลสินค้าเพ่ิมเติม 
46.67% ดังรูปที่ 4.20 
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รูป 4.20 นโยบายหลังการขายที่เหมาะสมต่อร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

 (9) ความต้องการใช้บริการร้านค้าไร้คนอัจฉริยะในอนาคต 
หากในอนาคตมีการพัฒนาร้านค้าไร้คนอัจฉริยะขึ้นมาจริง ผู้ตอบแบบสอบถามจะเข้าใช้บริการ

ถึง 93.33% และไม่แน่ใจ 6.67% ดังรูปที่ 4.21 
 

 
รูป 4.21 ความต้องการใช้บริการร้านค้าไร้คนอัจฉริยะในอนาคตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 (10) ความเห็นในการจัดตั้งร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 
ผู้ทำแบบสอบถามมีเห็นด้วยในการจัดตั้งร้านค้าอัจริยะไร้คนในระดับมากที่สุด 13.3% ระดับ

มาก 60.0% และปานกลาง 26.7% 
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รูป 4.22 ความเห็นในการจัดตั้งร้านค้าอัจฉริยะไร้คนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 (11) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังว่า รูปแบบการชำระเงินควรมีความหลากหลาย ดังนี้ 

การชำระเงินผ่าน QR code เป็นระบบที่นำสินค้ามาวางที่เคาท์เตอร์เครื่องรับชำระเงิน เพ่ือสแกน

จ่ายเงิน (Self-Service) มีความปลอดภัยสูง ระบบเสถียรต่อการจ่ายเงิน จ่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

แม่นยำ ตัดเงินผ่านบัตรที่เชื่อมกับบัตรนักศึกษาจ่ายผ่าน mobile banking เป็นต้น 

4.2.2 ส่วนที่ 2 : ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า SMEs 

 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SME ในพ้ืนที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 3 
ราย ต่างดำเนินกิจการมาเป็นเวลานาน เริ่มจากการจำหน่ายสินค้าผ่านทางหน้าร้านออฟไลน์ จากนั้น
จึงขยายขอบเขตไปสู่การทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ปัจจุบันมีการดำเนินกิจการควบคู่กันไปทั้ง
แบบการขายสินค้าผ่านหน้าร้านออฟไลน์และบนออนไลน์  โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการทำให้คณะผู้วิจัยมีความเข้าใจถึงกระบวนการธุรกิจและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงหน้า
งาน  ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการนำมาประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาร้านค้าออฟไลน์ไร้
คน และสามารถวิเคราะห์ความต้องการระบบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น   
 จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ประกอบทั้ง 3 ราย ต่างมีแนวโน้มที่จะปรับตัวไปสู่การขายสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์มากขึ้น เพราะถือเป็นช่องทางการขายสินค้าที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่กิจการได้ดีอีก
ช่องทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต่างก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ากิจการยังคง
จำเป็นต้องมีหน้าร้านออฟไลน์ไว้เพ่ือการดำเนินงานอยู่  และเห็นพ้องกันว่าการพัฒนาร้านค้าอัจฉริยะ
ไร้คนนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ โอกาสที่จะมีผู้สนใจเข้าใช้บริการค่อนข้างน้อย เพราะผู้บริโภคยังคง
คุ้นเคยการเข้าใช้บริการร้านค้าออฟไลน์ที่มีพนักงานให้บริการ นอกจากนี้ก็ยังมีการซื้อขายสินค้าผ่าน
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ช่องทางออนไลน์เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ผู้บริโภคเลือกใช้ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วกว่าการ
เดินทางมาซื้อสินค้าท่ีหน้าร้านออฟไลน์  ดังนั้นจุดนี้จึงเป็นความท้าทายของการพัฒนาร้านค้าออฟไลน์
แบบไร้คนว่าจะมีแนวทางอย่างไรเพ่ือให้ร้านค้าสามารถแข่งขันกับการซื้อขายสินค้ารูปแบบอ่ืน ๆ ได้  
แต่ทั้งนี้การพัฒนาร้านค้าออฟไลน์ไร้คนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับรูปแบบสังคมใน
ปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลมากขึ้น  สำหรับรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการอยู่ในเอกสารภาคผนวกหมายเลข ก 

4.2.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และกำหนดความต้องการระบบ (Requirement System) 

คณะผู้วิจัยนำข้อมูลความต้องการระบบจากกลุ่มผู้ ใช้งานระบบทั้ง 2 กลุ่มหลัก (User 
Requirement) คือ กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า SMEs  มาวิเคราะห์และกำหนด
เป็นความต้องการระบบ (Requirement System) โดยแบ่งออกเป็นระบบต่าง ๆ ดังนี้  

1. ส่วนงานระบบสำหรับผู้ใช้งาน 
2. ส่วนงานระบบหน้าร้าน  
3. ส่วนงานระบบคลังสินค้า 
4. ส่วนงานระบบความปลอดภัยและการตรวจตราสินค้าที่ผ่านการชำระเงิน 
5. ส่วนงานระบบการจัดการโลจิสติกส์ 
6. ส่วนงานระบบจัดการข้อมูลและรายงานต่าง ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ 

1. ส่วนงานระบบสำหรับผู้ใช้งานที่มีสภานะเป็นลูกค้า 
ส่วนงานสำหรับผู้ใช้งานหรือลูกค้า พัฒนาในรูปแบบของ Mobile Application  เพ่ือใช้สำหรับ 

การชำระสินค้าในร้านค้า  การรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ การเข้าดูประวัติการชำระสินค้า  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. มีระบบที่สามารถจัดการตั้งค่าข้อกำหนดพ้ืนฐาน อาทิ เช่น วัน เวลา เขตวันเวลา สกุลเงิน  
สกุลเหรียญดิจิตอล ได้ 

2. มีระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องตรวจสัญญาณTag RFID ได้ 
3. มีระบบที่สามารถแสดงสถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได ้
4. มีระบบที่สามารถแสดงสรุปรายการสินค้าที่เลือกซื้อ และจำนวนเงิน หรือ มูลค่าเหรียญ

ดิจิตอล ได ้
5. มีระบบที่สามารถตรวจสอบการชำระสินค้าและสถานะการชำระสินค้าได้ 
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6. มีระบบที่สามารถแจ้งเตือนการชำระสินค้าด้วยสัญญาณเสียง และสัญญาณภาพพิเศษ ใน
กรณี จำนวนเงินหรือมูลค่าเหรียญดิจิตอล ของผู้ใช้ไม่พอชำระสินค้าได้ และสามารถยกเลิกสินค้าใน
ระหว่างการชำระเงินได ้

7. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้สำหรับ การเข้าใช้งานหรือออกจากโปรแกรมได้ 

2. ส่วนงานระบบหน้าร้าน 

ส่วนงานสำหรับจุดชำระเงิน พัฒนาในรูปแบบของ Desktop Application  เพ่ือใช้สำหรับ 
การสรุปยอดชำระเงิน และการชำระเงินในร้านค้า  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มีระบบที่สามารถจัดการตั้งค่าข้อกำหนดพ้ืนฐาน อาทิ เช่น วัน เวลา เขตวันเวลา สกุลเงิน  
สกุลเหรียญดิจิตอล ได้ 

2. มีระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องตรวจสัญญาณTag RFID ได้ 
3. มีระบบที่สามารถแสดงสถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ 
4. มีระบบที่สามารถแสดงสรุปรายการสินค้าที่เลือกซื้อ และจำนวนเงิน หรือ มูลค่าเหรียญ

ดิจิตอล ได ้
5. มีระบบที่สามารถตรวจสอบการชำระสินค้าและสถานะการชำระสินค้าได้ 
6. มีระบบที่สามารถแจ้งเตือนการชำระสินค้าด้วยสัญญาณเสียง และสัญญาณภาพพิเศษ ใน

กรณี จำนวนเงินหรือมูลค่าเหรียญดิจิตอล ของผู้ใช้ไม่พอชำระสินค้าได้ และสามารถยกเลิกสินค้าใน
ระหว่างการชำระเงินได ้

7. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้สำหรับ การเข้าใช้งานหรือออกจากโปรแกรมได้ 

3.ส่วนงานระบบคลังสินค้า 

ส่วนงานสำหรับคลังสินค้า พัฒนาในรูปแบบของ Mobile  Application  และ Web 
Application เพ่ือใช้สำหรับ การจัดการสินค้า คลังสินค้า และการจัดวางสินค้าในชั้นวางสินค้า  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. มีระบบที่สามารถรายงานการเพ่ิม ลดลง คงเหลือ ของสินค้า โดยจำแนกได้ ผ่านการทำ
รายการ หรือลดลงจากการขาย หรือคงเหลือจากการทำรายการทั้งหมด 

2. มีระบบที่สามารถแสดงรายงานจำนวนสินค้าในคลังได้ 
3. มีระบบที่สามารถแสดงรายงานจำนวนสินค้าที่เพ่ิมเข้าในคลังได้ 
4. มีระบบที่สามารถแสดงรายงานจำนวนสินค้าที่ออกจากคลังได้ 
5. มีระบบที่สามารถแสดงรายงานราคาต้นทุนของสินค้าได้ 
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6. มีระบบที่สามารถแสดงรายงานสินค้าที่ตั้งขายหน้าร้านได้ 
7. มีระบบที่สามารถแสดงเพิ่มรูปถ่ายสินค้าเข้าคลังได้ 
8. มีระบบที่สามารถบันทึกประเภทสินค้าได้ 
9. มีระบบที่สามารถบันทึกชื่อผู้ผลิต หรือแหล่งผลิตได้ 
10. มีระบบที่สามารถบันทึกวันที่นำสินค้าเข้าคลังได้ 
11. มีระบบที่สามารถบันทึกราคาต้นทุนของสินค้าได้ 
12. มีระบบที่สามารถบันทึกสินค้าที่ตั้งขายหน้าร้านได้ 
13. มีระบบที่สามารถเชื่อมอุปกรณ์อ่านสัญญาณ RFID ในการตรวจสอบสินค้าเข้าได้  
14. มีระบบที่สามารถเปิด/ปิด เครื่องตรวจ Tag RFID อัตโนมัติได้ 
15. มีระบบที่สามารถประมวลผลจำนวนสินค้าได้จากการอ่านผ่านเครื่องอ่านสัญญาณ RFID  
16. มีระบบที่สามารถแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อระบบตรวจ Tag RFID ครบจำนวนได้ 
17. ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลคู่ค้าได้ 
18. ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าและคลังสินค้าได้ 
19. ระบบสามารถบริหารจัดแคตตาล็อกได้ 

4.ส่วนงานระบบความปลอดภัยและการตรวจตราสินค้าที่ผ่านการชำระเงิน 

ส่วนงานสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจตราสินค้าที่ผ่านการชำระเงิน พัฒนา
ในรูปแบบของ Desktop Application เพ่ือใช้สำหรับ ตรวจเช็คสินค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการชำระเงิน 
และแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานหรือผู้ซื้อผ่านทางสัญญาณเสียงและภาพแบบพิเศษ  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. มีระบบที่สามารถจัดการตั้งค่าข้อกำหนดพ้ืนฐาน อาทิ เช่น วัน เวลา สกุลเงิน  สกุลมูลค่า
เหรียญดิจิตอล  ได้ 

2. มีระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องตรวจสัญญาณTag RFID ได้ 
3. มีระบบที่สามารถแสดงสถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ 
4. มีระบบที่สามารถแจ้งเตือนการชำระสินค้าด้วยสัญญาณเสียง และสัญญาณภาพพิเศษ ใน

กรณ ีมีสินค้าที่ไม่ผ่านการชำระสินค้าได้ 
5. มีระบบที่สามารถแสดงข้อความขอบคุณ และข้อความพิเศษต่าง ๆ ผ่านทางหน้า

จอคอมพิวเตอร์ได้ 
6. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้สำหรับ การเข้าใช้งานหรือออกจากโปรแกรมได้ 

5.ส่วนงานระบบการจัดการโลจิสติกส์และการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ 
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ส่วนงานสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์และการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ พัฒนาในรูปแบบ
ของ Web Application เพ่ือใช้สำหรับ การสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ การจัดการส่งสินค้า และการ
รับสินค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ส่ง และลูกค้า  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มีระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะจำนวนคงคลังสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ 
2. มีระบบที่สามารถให้ผู้ใช้สั่งชื้อสินค้าทางออนไลน์ได้ 
3. มีระบบที่สามารถให้ผู้ใช้เลือกสถานที่รับสินค้าได้ 
4. มีระบบที่สามารถแสดงจำนวนสินค้าที่สามารถสั่งชื้อได้ ตามเงื่อนไข ที่เจ้าหน้าที่กำหนด 

อาทิ ตามจำนวนสินค้าคงคลัง หรือ ตามจำนวนจำกัดต่อผู้ใช้งาน ได้ 
5. มีระบบที่สามารถรองรับการชำระเงินออนไลน์ผ่านทาง Payment Gateway ได ้
6. มีระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ 
7. มีระบบที่สามารถแจ้งสถานะของสินค้าที่สั่งชื้อได้ 
8. มีระบบที่สามารถค้นหาสินค้าด้วยคำสำคัญและการสแกนคิวอาร์โค้ดได้ 

6.ส่วนงานระบบการจัดการข้อมูล และรายงานต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ 

 ส่วนงานสำหรับระบบการข้อมูล และรายงานต่าง ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ พัฒนาในรูปแบบของ 
Web Application เพ่ือใช้สำหรับ บริหารจัดการข้อมูล ต่าง ๆ รวมถึงการออกรายงาน และการ
วิเคราะห์ต่าง ๆ   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มีระบบที่สามารถจัดการและแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน ต่าง ๆ อาทิ เช่น เป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล
การชื้อสินค้า ข้อมูลประวัติการชำระเงิน เพ่ือดูการชำระเงินในแต่ละครั้งได้ 

2. มีระบบที่สามารถจัดการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์และโปรโมชันได้ 
3. มีระบบที่สามารถรายงานสถานะของการชำระเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ได้ 
4. มีระบบที่สามารถรายงานการเติมเงินผ่านหน้าร้านได้ 
5. มีระบบที่สามารถรายงานสถานะสินค้าในคลังได้ 
6. มีระบบที่สามารถตั้งค่าประเภทสินค้าในคลังได้ 
7. มีระบบที่สามารถตั้งค่าประเภทสินค้าแต่ละชนิดได้ 
8. มีระบบที่สามารถรายงานจำนวนสินค้าแต่ละชนิดที่มีการติด Tag RFID ได้ 
9. มีระบบที่สามารถรายงานการชื้อ และขายสินค้าแต่ละประเภทได้ 
10. มีระบบที่สามารถตั้งค่าสินค้าที่ไม่ผ่านการชำระเงินได้ 
11. มีระบบที่สามารถรายงานสินค้าท่ีผ่าน และไม่ผ่านการชำระเงินได้ 
12. มีระบบที่สามารถรายงานการสั่งชื้อสินค้าทางออนไลน์ได้ 
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13. มีระบบที่สามารถรายงานการสั่งชื้อสินค้าทางออฟไลน์ได้ 
14. มีระบบที่สามารถรายงานสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้ 
15. มีระบบที่สามารถรายงานข้อมูลทางการเงินเบื้องต้นได้ อาทิ เช่น รายงานยอดขายในแต่ละ

ช่วงเวลา 
16. มีระบบที่สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายของร้านค้า ตามรายการและกลุ่มประเภทค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ได้ 
17. มีระบบที่สามารถรายงานข้อมูลการเงินกำไรเบื้องต้นได้ อาทิ เช่น รายงานกำไรขั้นต้น ใน

แต่ละช่วงเวลาได้ 

4.3 ขั้นตอนที ่3 (d1) : ผลการออกแบบและพัฒนาต้นแบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน แบบ โอ ทู โอ  

4.3.1 ส่วนที่ 1: ผลการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ (Hardware System) สำหรับร้านค้า

ออฟไลน์  

 

รูป 4.23.1 : แผนผังแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ภายในร้าน  
จากรูปที่ 1 แผนผังแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ภายในร้าน โดยมีการติดตั้งหน้าจอแสดง

สถานะการชำระเงินและการเข้าออกของผู้ ใช้ตามตำแหน่ งที่  1 และแผ่นป้ายสำหรับอ่าน
สัญญาณ RFID เพ่ือใช้ตรวจสอบสินค้าที่ผู้ใช้กำลังนำออกจากร้านว่ามีการชำระเงินแล้วหรือไม่ตาม
ตำแหน่งที่ 2 และ 3 และสุดท้ายคือเคาน์เตอร์ชำระเงินที่มีแผ่นป้ายสำหรับอ่านสัญญาณ RFID ติดอยู่
บริเวณใต้เคาน์เตอร์เพ่ือใช้ดึงข้อมูลสินค้าจากป้าย RFID ที่ติดอยู่กับสินค้านอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดง
รายการสินค้าและคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ผู้ใช้ทำการสแกนชำระเงินอยู่ในบริเวณเดียวกันตามตำแหน่งที่  
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รูป 4.23.2 : แผนผังแสดงลำดับการใช้งานภายในร้าน  

จากรูปที่ 2 แสดงลำดับการใช้งานภายในร้านโดยภาพรวมตั้งแต่การผ่านประตูและเครื่อง
อ่าน RFID การเลือกซ้ือสินค้า การชำระเงิน และการตรวจสอบสถานะก่อนออกจากร้าน โดยจะมีการ
อธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป    

  

 
รูป 4.23.3 : ลูกค้าหยิบตะกร้าสินค้าจากหน้าร้าน  

ขั้นตอนที่ 1 จากรูปที่ 4.23.3 ลูกค้าสามารถหยิบตะกร้าสินค้าได้จากบริเวณหน้าร้านและผ่านประตู
เข้าไปยังในร้าน  
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รูป 4.23.4 : ลูกค้าเลือกซ้ือสินค้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

รูป 4.23.5 : ป้าย RFID ที่ติดอยู่กับสินค้า 
 
ขั้นตอนที่ 2 ลูกคา้สามารถเลือกสินค้าจากชั้นวางสินค้าโดยสินค้าแต่ละชิ้นนั้นจะมีป้าย RFID เพ่ือใช้
ในการระบุตัวสินค้ากับเครื่องอ่าน RFID ที่ติดตั้งอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ชำระเงินและสามารถสแกนคิว
อาร์โค้ดท่ีติดบริเวณป้ายราคาสินค้าเพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสินค้า  



65 

 

 
รูป 4.23.6 : อุปกรณ์บริเวณเคาน์เตอร์ 

 
รูป 4.23.7 :นำตะกร้าสินค้ามาชำระเงิน 

 
รูป 4.23.8 :การชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด 
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ขั้นตอนที่  3 จากนั้ นนำตะกร้าสินค้ าวาง ณ  จุดชำระเงิน  โดยจุดชำระเงินจะมี อุปกรณ์
อ่าน RFID ติดตั้งอยู่บริเวณใต้โต๊ะเพ่ืออ่านข้อมูลสินค้าจาก RFID ที่ติดอยู่กับตัวสินค้าและแสดง
รายการสินค้าทั้งหมดที่ถูกวางบริเวณเคาน์เตอร์และแสดงยอดชำระบนหน้าจอที่อยู่บริเวณเดียวกัน 
เมื่อมีคิวอาร์โค้ดปรากฏบนหน้าจอลูกค้าจะทำการสแกนผ่านแอปพลิเคชัน  O2O  Customer เพ่ือ
ชำระเงิน   
  

 
รูป 4.23.9 : หน้าจอแสดงการชำระเงินสำเร็จรูป 

 

    
รปู 4.23.10 : หน้าจอหากยังไม่ได้ชำระเงิน 
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ขั้นตอนที่ 4 หากการชำระเงินสำเร็จหน้าจอบริเวณทางเข้าร้านจะแสดงข้อความให้ลูกค้าสามารถออก
จากร้านได้แต่หากลูกค้าทำพยายามออกจากร้านโดยไม่ชำระเงินหรือชำระเงินไม่สำเร็จระบบจะแสดง
ข้อความแจง้เตือนบนหน้าจอเช่นกัน  

โดยทางคณะผู้วิจัยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จะใช้ติดตั้งในร้านค้า
ออฟไลน์ โดยได้ทำการส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์ทั้งหมดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยมี
รายการดังต่อไปนี้   

1. ชุดประมวลผล และการคำนวณ   
2. ชุดประมวลผลสัญญาณ RFID   
3. ชุดเสาอากาศสัญญาณ RFID   
4. ชุดเครื่องพิมพ์กระดาษแบบความร้อน   
5. ชุดอ่านสัญญาณ RFID แบบ พกพา   
6. ชุดเครื่องพิมพ์เอกสาร    
7. ชุดเครื่องพิมพ์กระดาษ QR Code   
8. ชุดประมวลผลสัญญาณ RFID แบบ USB   
9. ชุดอุปกรณ์กล้องตรวจจับ    
10. ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของการบันทึกภาพและวีดีโอจากกล้องตรวจจับ    

  

  
รูป 4.23.11 การส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จะใช้ติดตั้งในร้านค้าออฟไลน์  
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รูป 4.23.12 การส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จะใช้ติดตั้งในร้านค้าออฟไลน์  

  
รูป 4.23.13 การตรวจรับครุภัณฑ์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จะใช้ติดตั้งในร้านค้าออฟไลน์  

  
รูป 4.23.14 การตรวจรับครุภัณฑ์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จะใช้ติดตั้งในร้านค้าออฟไลน์ 
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4.3.2 ส่วนที่ 2 : ผลการออกแบบระบบซอฟต์แวร์  

จากการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทบีเอเอเคจำกัดและโครงการร้านค้าอัจริยะไร้คน 
ได้ทำการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 4 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบหน้าร้าน ระบบชำระเงิน 
ระบบคลังสินค้า และระบบการจัดการโลจิสติกส์ โดยในแต่ละระบบจะประกอบไปด้วยตัวแอปพลิเค
ชันย่อยเพ่ือให้ผู้ใช้งาน (User) ทั้งฝั่งลูกค้าและฝั่งพนักงานร้านค้าสามารถดำเนินกระบวนการทาง
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวประกอบด้วย 

O2O Customer มีหน้าที่หลักคือช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าชมข้อมูลและซื้อสินค้าภายในร้าน
และช่องทางออนไลน์รวมไปถึงติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะอ่ืนๆอีกเช่น 
แสดงข่าวสารและโปรโมชันจากทางร้านและประวัติการซื้อสินค้า 

O2O X เป็นแอปพลิเคชันที่มีคุณลักษะที่จำเป็นต่อการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์เช่น 
เพ่ิม-ลดสินค้าภายในสต๊อก แสดงการแจ้งเตือนในกรณีที่สินค้ามีปริมาณที่ควรจะทำการสั่งซื้อสินค้า
เพ่ิม จัดลำดับความสำคัญในการจัดส่งสินค้า  

O2O Guard และ O2O Counter เป็นระบบฮาร์แวร์และซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่รับชำระเงิน
บริเวณเคาท์เตอร์ร้านค้าและคอยตรวจสอบสถานะการชำระเงินของลูกค้าโดยจะมีการแจ้งเตือนหาก
ลูกค้านำสินค้าที่ไม่ได้ชำระเงินออกจากบริเวณร้าน 

O2O Web Management ช่วยให้ผู้ดูแลร้านสามารถเข้าถึงข้อมูลการขายโดยสามารถแสดง
ข้อมูลยอดขายและพฤติกรรมผู้บริโภคภายในร้านออกมาในรูปแบบของแดชบอร์ดอีกทั้งยังสามารถ
ส่งออกข้อมูลทางการเงินที่สามารถนำไปใช้ในธุรกรรมทางกฏหมายได้ 

โดยระบบและแอปพลิเคชันข้างต้นจะทำงานร่วมกันโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันซึ่งมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านเว็ปเซอร์วิสดังภาพที่ 4.28  ซึ่งข้อมูลการออกแบบระบบทั้ง 4 ระบบ แสดง
รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารข้อกำหนดความต้องการ (Software Requiremnts Specification) 
และคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) ทั้ง 4 เล่ม 

4.3.3 ส่วนที่ 3 : ผลการพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และระบบซอฟท์แวร์ต่างๆ  

ทีมผู้พัฒนาระบบจากบริษัท บีเอเอเค จำกัด ได้ทำการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับการ
จัดการธุรกิจร้านค้าแบบ O2O ที่มีฟังก์ชันการทำงานทั้ง 4 ระบบ ประกอบด้วย ระบบหน้าร้าน ระบบ
ชำระเงิน ระบบคลังสินค้า และระบบการจัดการโลจิสติกส์ ให้เป็นไปตามแผนการออกแบบระบบใน
ขั้นตอนก่อนหน้า  ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นตัวระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการ
ทดสอบการทำงานระบบกับธุรกิจจริงต่อไป ซึ่งข้ันตอนนี้จะถูกดำเนินการระยะที่ 2  
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*หมายเหตุ : ผลการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ทั้ง 4 ระบบ แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสาร

ข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (Software Requiremnts Specification) จำนวน 4 ระบบ 

และรายงานคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)  
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รูป 4.23 การออกแบบระบบซอฟต์แวร์การจัดการร้านค้าอัจฉริยะไร้คนแบบ โอ ทู โอ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานภายใต้โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจ

ร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1) มีผลการวิจัย

ดังนี้ 

 การศึกษารูปแบบธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการจัดการร้านค้า
อัจฉริยะออฟไลน์ พบว่าโมเดลการจัดการธุรกิจร้านค้าแบบโอ ทู โอ สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่นอกจากผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว ผู้บริโภค ก็
ยังมีความต้องการเดินทางมารับประสบการณ์ที่ร้านค้าออฟไลน์ โดยเมื่อเลือกซื้อสินค้าและชำระเงิน
เรียบร้อยแล้ว ผู้บริโภคสามารถเลือกบริการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ต้องการได้ ซึ่งร้านค้าอัจฉริยะ
ออฟไลน์ไร้คนขายก็นับเป็นรูปแบบธุรกิจที่ค่อนข้างเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ที่ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสและการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนั้นต้นแบบ
ร้านค้าออฟไลน์ไร้คนขายจึงสามารถตอบโจทย์รูปแบบการซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตได้เป็นอย่างดี  

 สำหรับเทคโนโลยี RFID มีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างถูก จึงเหมาะสมต่อการนำมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาต้นแบบร้านค้าไร้คนออฟไลน์ โดยโครงการวิจัยนี้ได้มีการนำเทคโนโลยี RFID เข้ามา
ประยุกต์ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลของตัวสินค้า ระบบจัดการคลังสินค้า ระบบชำระเงินค่าสินค้าที่
เคาน์เตอร์ และระบบตรวจสอบสถานะการชำระเงินก่อนออกจากร้าน  

 ในส่วนของการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจร้านค้าในด้านฮาร์ดแวร์ คณะผู้วิจัย
ได้ดำเนินการออกแบบแผนผังห้องปฏิบัติการร้านค้าออฟไลน์ กำหนดตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ 
รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จะนำมาติดตั้งภายในร้านค้า   ส่วนขั้นตอนการ
ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ได้ผลลัพธ์เป็นตัวระบบ ประกอบด้วย
ระบบหน้าร้าน ระบบชำระเงิน ระบบคลังสินค้า และระบบการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งพร้อมเข้าสู่
กระบวนการทดสอบการทำงานของระบบกับธุรกิจจริงในระยะที่ 2 ต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

ภายหลังการสำรวจห้องปฏิบัติการที่จะใช้สร้างต้นแบบร้านค้าออฟไลน์พบจุดรั่วบริเวณหลังคา

ทำให้ต้องดำเนินการซ่อมแซม แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันยังคงมีน้ำฝนรั่ว
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ตรงตำแหน่งเดิม ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทำเรื่องติดต่อให้หน่วยอาคารสถานที่รีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข 

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ภายในห้อง 
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ที่อยู่   : 239 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.

เชียงใหม่  

E-mail  : pattaraporn.khuwuth@cmu.ac.th 

โทรศัพท์  : 053-920299 ต่อ 418  

โทรศัพท์มือถือ  : 085-5201568  โทรสาร : - 

สถานที่ทำงาน  : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการศึกษา : 

ธ.ค. พ.ศ.2555 Ph.D. in Engineering, Australian National University, Canberra, ACT, Australia 

มี.ค. พ.ศ.2549 Master of Engineering Science (Electrical Engineering Studies) 

Queensland University of Technology, Brisbane, QLD, Australia 

ส.ค. พ.ศ.2548 Master of Engineering Management, Queensland University of Technology, 

Brisbane, QLD, Australia 

พ.ค. พ.ศ.2542 Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ทำงาน :  

2557 – ปัจจุบัน อาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 – 2556 Graduate Researcher, Canberra Research Laboratory, NICTA, Canberra, 

ACT, Australia 

2550 – 2551 Design Engineer, Westinghouse Rail Systems Australia Pty Limited., 

สาขากรุงเทพฯ 

 



80 

 

2543 – 2546 Production Engineer, HOYA Glass Disk (Thailand), Ltd. จังหวัดลำพูน 

 

ใบอนุญาต / ทะเบียน : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ไฟฟ้า) ภฟก.21492 

นักวิจัยด้าน : - 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง : Information System  / Computational Method Development / 

Pattern Recognition and Machine Learning 

ผลงานที่ผ่านมา :  

พ.ศ.2562  ผู้ร่วมวิจัย   

ความตรงและความน่าเชื่อถือของโปรแกรมตรวจวัดความเร็ว เพื่อประเมินความเร็วใน

การเดินในผู้สูงอายุสุขภาพดี   

พ.ศ.2562 ที่ปรึกษาโครงการ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเฝ้าระวังและ

ควบคุมปริมาณโซเดียมเพ่ือเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารที่บริโภคแต่ละ

วันด้วยตนเองในวัยรุ่น 

พ.ศ.2561 ผู้ร่วมวิจัย  

โครงการการพัฒนาเว็บไซต์ภายใต้แบรนด์ Be Alla Organic Beauty   

พ.ศ.2560 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน "insugar" เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอินซูลินในผู้ป่วย

เบาหวานชนิดที่ 1   

พ.ศ.2560 ผู้ร่วมวิจัย 

พัฒนาแอปพลิเคชันรู้ทันยาเพ่ือผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ 

พ.ศ.2560 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การวิเคราะห์สัญญาณชีพเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ 
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2. ผู้ร่วมงานวิจัยคนที่ 1 

ชื่อ     ผศ.ดร.นภาพร รีวีระกุล 

หน่วยงาน   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หมายเลขบัตรประชาชน  3509901385385 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและการปฏิรูปองค์กร 

สถานที่ติดต่อ   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

โทรศัพท ์   087-6606500 

โทรสาร    053-941803 

E-mail    napaporn.r@cmu.ac.th, petchee@gmail.com  

 

Educational Qualifications  

- June 2007-2010 : Doctorate (infomatique), IUT Université Lyon 2, France  

- Year 1999 – 2001  : Faculty of Engineering (Master Degree), Chulalongkorn University, 

Bangkok, Thailand Major: Industrial Engineering  

- Year 1995 – 1999  : Faculty of Engineering (Bachelor Degree), Chiang Mai University, 

Chiang Mai, Thailand, Major: Industrial Engineering 

Experiences and Professional Qualifications  

- Year 2016-Present : Vice Dean on Administration, College of Arts, Media and 

Technology, Chiang Mai University.  

- Year 2011 – 2015 : Vice Dean on Research and International Relations, College of 

Arts, Media and Technology, Chiang Mai University   

: Lecturer for department of Modern Management and information 

Technology, , College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai 

University 
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- April 2006-2011 : Lecturer for department of Modern Management and information 

Technology, College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai 

University   

- December 2001-2005 : Schaffner EMC(Thailand) Co.,ltd. – Senior software engineer 

- March 2000-2001  : Thai Tabuchi Electronic, Bangna, Bangkok. (Trainee)  

Nature of Work: Improving production planning by using computer aided 

scheduling production plan.  

Research Publication and Conferences   

- S. Wattanakul ; N. Reeveerakul ; S. Henry ; Y. Ouzrout. Uncertainty handling in 

containerized logistics: Unitary Traceability Object approach. 2019 13th 

International Conference on Software, Knowledge, Information Management and 

Applications (SKIMA), 26-28 Aug. 2019, Published: 06 February 2020, DOI:  

10.1109/SKIMA47702.2019.8982507.  

- Lianghui, D., Reeveerakul, N. Analysis of Critical Knowledge in a Coffee Supply 

Chain. ECTI DAMT-NCON 2019 - 4th International Conference on Digital Arts, 

Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, 

Electronics, Computer and Telecommunications Engineering 8692290, pp. 271-275.  

- Reeveerakul, N., Lianghui, D. Risk Evaluation in a Coffee Supply Chain. 

International Journal of Advanced Science and Technology. Vol.28, No. 8s, (2019), 

pp.524-532.  

- Wattanakul, S., Henry,S., Bentaha,L.,Reeveerakul,N.,Ouzrout,Y. Improvement of 

the containerized logistics performance using the unitary traceability of smart 

logistics units. IFIP Advances in Information and Communication Technology.Vol. 

540, 2018, pp.410-419.  

- Wattanakul, S., Henry, S., Bentaha, M. L., Reeveerakul, N., & Ouzrout, Y. (2018). 
Improving risk management by using smart containers for real-time traceability. 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37087468646
https://ieeexplore.ieee.org/author/37085750507
https://ieeexplore.ieee.org/author/37085750507
https://ieeexplore.ieee.org/author/37085750507
https://ieeexplore.ieee.org/author/37087472033
https://ieeexplore.ieee.org/author/37946355800
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8971958/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8971958/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8971958/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8971958/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8971958/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8971958/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8971958/proceeding
https://doi.org/10.1109/SKIMA47702.2019.8982507
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205097616&amp;eid=2-s2.0-85058514020
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8248196900&amp;eid=2-s2.0-85058514020
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204043831&amp;eid=2-s2.0-85058514020
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506918347&amp;eid=2-s2.0-85058514020
https://www.scopus.com/sourceid/19400157163?origin=recordpage
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9th International Conference on Logistics and Transport (ICLT 2017), Nov 2017, 
Bangkok, Thailand. 2017  

- Saksrisathaporn, K., & Reeveerakul, N. (2016, January). An implementation of a 
decision model. A national and international relief operation comparison. In ILS 
2016 Conference Proceedings— 6th International Conference on Information 
Systems, Logistics and Supply Chain.  

- Saksrisathaporn,K.,Bouras,A.,Reeveerakul,N., Charles, A. Application of a decision 

model by using an integration of AHP and TOPSIS approaches within humanitarian 

operation life cycle. International Journal of Information Technology and Decision 

Making. Volume 15, Issue 4, 2016, pp.887-918.  

- Reeveerakul, N., Ouzrout, Y., Chakpitak.N., Bouras, A. A risk matrix decision on 

entrepreneurial status of plant in Thailand, 2010 IEEE International Technology 

Management Conference, ICE 2010, Article no. 7477024, Published: 26 May 2016, 

DOI: 10.1109/ICE.2010.7477024.  

- Napaporn REEVEERAKUL, Viktória HORVÁTH, A typical Tourism Model based on 

Arena Simulation, International Conference on Digital Arts, Media and Technology 

2016 (ICDAMT 2016), 17-20 February 2016, Thailand.  

- Krittiya Saksrisathaporn, Abdelaziz Bouras, Napaporn Reeveerakul,  Development 

of A Web-based Multi-Criteria Decision Support System: application to 

Humanitarian Logistics,  

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDAMT 

2016), 1720 February 2016, Thailand.  

- Napaporn REEVEERAKUL , A Practical Way to Integrate Simulation based on 

SCOR Model, The 9th International Conference on Software, Knowledge, 

Information Management and Applications (SKIMA 2015). 18-20 Dec 2015. Nepal.  

- Saksrisathaporn, K., Bouras, A., Reeveerakul, N., Charles, A., Application of a 

Decision Model by Using an Integration of AHP and TOPSIS Approaches within 

Humanitarian Operation Life Cycle, International Journal of Information 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55212161300&amp;eid=2-s2.0-84942859037
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23099208700&amp;eid=2-s2.0-84942859037
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35602731200&amp;eid=2-s2.0-84942859037
https://www.scopus.com/sourceid/4700152646?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/4700152646?origin=recordpage
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Technology and Decision Making  pp. 1-32, Published: 1 October 2015, DOI: 

10.1142/S0219622015500261.  

- Pitipong Yodmongkol, Korawan Sangkakorn and Napaporn Reeveerakul, 

Knowledge Audit for Senior Tourism Standards in Northern Thailand, Asian Social 

Science; Vol. 11, No. 28; 2015. ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025.  

- Yanchinda, J., Reeveerakul, N., and Yodmongkol, P., ‘Sustainable framework of 

agricultural knowledge transfer from researchers to local community in Thailand’ 

International Conference on Software, Knowledge, Information Management and 

Applications (SKIMA 2013), 18-20 Dec 2013, Chiang Mai, Thailand.  

- SAKSRISATHAPORN, K., CHARLES, A., BOURAS, A, REEVEERAKUL, N., 'A web-based 

multi-criteria  decision support system during humanitarian operation', 

International Conference on Software, Knowledge, Information Management and 

Applications (SKIMA 2013), 18-20 Dec 2013, Chiang Mai, Thailand.  

- N.Reeveerakul, N.Chakpitak. A knowledge Framework and Decision Tool for FDIs 

Using Multi-criteria Analysis. International Journal of Product Development 

(Accepted on September 2, 2013).  

- N.Reeveerakul, Y.Ouzrout, N.Chakpitak, A.Bouras. A knowledge-based system for 

plant sustainability using multi-criteria analysis: A case study of Thailand, 

International Journal of Product Lifecycle Management Volume 6, Issue 2, 2012, 

Pages 121-137.  

- N.Reeveerakul, Y.Ouzrout, N.Chakpitak, A.Bouras. A. A Risk Matrix Decision on 

Entrepreneurial Status of Plant in Thailand. International Conference on 

Concurrent Enterprising (ICE 2010), 21-23 June, 2010 Lugano, Switzerland.  

- N.Reeveerakul, Y.Ouzrout, N.Chakpitak, A.Bouras.  A Supply Chain Simulation 

Based on SCOR Model for the Decision on Entrepreneurial of Plant. International 

Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications 

(SKIMA 2010), Paro, Phutan, 2010.  
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- N.Reeveerakul, R.Derrouiche, N.Chakpitak, Y.Ouzrout, N.Harnpornchai, A.Bouras, 

“A Decision Support Framework for Manufacturing Improvement and Relocation 

Prevention in Thailand: Supply Chain Perspective”, International conference on 

Industrial Engineering and Systems Management, pp.9, May 13-15 (2009), 

Montreal, Canada.  

- N.Reeveerakul, N.Chakpitak, Y.Ouzrout, N.Harnpornchai, A.Bouras, “The 

Knowledge Framework on Decision Making of Plant Entrepreneurial Status: Case 

study of Northern Region Industrial Estate, Lumphun, Thailand”, International 

conception et Production Intégrées, pp.7, 19-21 October (2009), Fez, Morocco.  

Research Project  

- Knowledge Management System on Highland Agricultural Research to a Practical 

community for Office of National Research Council of Thailand, Office of National 

Research Council of Thailand, September 2012 – September 2014.  

- Smart Garden using Augmented Reality Technology for the Botanical Garden 

Organization   

- Knowledge elicitation of Chiang Mai historical city plan using knowledge 

management by applied information technology to support tourism sector, 

Thailand Research Fund, July 2013- July 2014.  

- The development of applied technology for historic and cultural Chiang Mai 

tourism by using smart technology (Smart phone and Tablet), Thailand Research 

Fund, July 2015 – July 2016.  

- The study of Individual development program for human resource of Pinkanakorn 

(Publich organization), Pinkanakorn (Public organization), July 2014 – January 2015.  

- Personnel Guided Smart Tourism for Chiang Mai Historical City Tour, Thailand 

Research Fund, July 2015- July 2016.  
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- โครงการส งเสริมศักยภาพการสร างอัตลักษณ กาแฟล านนาของกลุ มภาคเหนือ

ตอนบน 1 กิจกรรม 8 การส งเสริมให ตลาดดิจิทัล (หัวหน ากิจกรรม) , งบบูรณาการ ปง

 บประมาณ 2560   

 Coordinator of International Projects  

- Year 2014-2018 ErasmusMundus Action 2: SmartLink  South-East-West Mobility 

for Advanced Research, Learning, Innovation, Network and Knowledge.  

- Year 2013-2017 ErasmusMundus Action 2: FUSION – Featured eUrope and South 

asIa mObility Network (20132541).  

- Year 2012-2016 ErasmusMundus Action 2: cLINK – Centre of Excellence for 

Learning, Innovation, Networking and Knowledge (20122645).  

- Year 2012-2016 Erasmus - Mundus Action 2: Panacea (2012-2647) September 

2013 – January 2014.   

Conferences and Workshops  

- Deployment methodology of IS integrating technical and organizational 

information along the product lifecycle, SIG-PLM Workshop (IFIP WG 5.7), 15 -

16 มิ.ย 2551, Lausanne, Switzerland.   

- International Workshop on Manufacturing 3*Efficiency (Ecology+ Economy+ 

Equity in Manufacturing), within the ICE-2010 International Conference on 

Concurrent Enterprise, 22-23 June, 2010, Lugano, Switzerland.  

Research Groups  

Year 1997: Member of GDR MACS (Modélisation, Analyse et Conduite des 

Système).        Year 1998: Secretary, Franco-Thai-ICT Centre-Chiang Mai, Thailand, 

www.camt.cmu.ac.th/ftc  

Year 1999 -2000: Member of Erasmus-Mundus Elink International Program  

 

http://www.camt.cmu.ac.th/ftc
http://www.camt.cmu.ac.th/ftc


87 

 

 



88 

 

3. ผู้ร่วมงานวิจัยคนที่ 2 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางมณิษวาส จินตพิทักษ์ 

(ภาษาอังกฤษ)    : Mrs.Manissaward Jintapitak 

หมายเลขบัตรประชาชน  : 3509900524071 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน   : อาจารย์ 

ตำแหน่งในโครงการ   :  ผู้ร่วมวจิัย 

E-mail     : manissaward.j@cmu.ac.th 

โทรศัพท์    : 053-920299 ต่อ 421  

โทรศัพท์มือถือ    : 081-9926156 โทรสาร : - 

สถานที่ทำงาน    : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ประวัติการศึกษา : 

พ.ศ.2560 Ph.D. in Knowledge and Innovation Management 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ.2552 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ.2543 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ.2538 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบตกแต่งภายใน (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ        

ประสบการณ์ทำงาน :  

2554 – ปัจจุบัน อาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2539 – 2547 อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 สถาปนิกและมัณฑนากร  

ใบอนุญาต / ทะเบียน :   - ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  

ประเภทสามัญสถาปนิก (ส.สน.37) 

- ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ประเภทภาคีสถาปนิก (ภ.สถ.

5463) 

- Certificate in Facilitating and Designing Workshop with the LEGO®  

SERIOUS PLAY® Method. 

นักวิจัยด้าน : - 
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ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง : Knowledge and Innovation Management, Intelligent Learning 

Environment, Creative Design, Creative Thinking, Educational Technology, วิทยากร

ปฏิบัติการใช้กิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY® 

ผลงานที่ผ่านมา :  

พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน  Project manager of Chiang Mai University, member of Capacity 

building and ExchaNge towards attaining Technological Research 

and modernizing Academic Learning (CENTRAL) project.   

พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน คณะทำงาน โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัล ต้นแบบการเรียนรู้ดีเด่น (Best Practice Award) ด้านการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษท่ี 21 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวชิา ”การออกแบบของเล่นและของที่ระลึก” 

ประจำปีการศึกษา 2560 จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หัวหน้าโครงการ โครงการออกแบบระบบมัลติมีเดียในหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  

หัวหน้าโครงการ โครงการกิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” 

ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ โดย

สำนักงานจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่  

หัวหน้าโครงการ โครงการกิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” 

ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม โดยสำนักงานจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้จัดการโครงการ โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) 

เจาะตลาดศักยภาพกลุ่มใหม่ในอาเซียน+6  โดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 

วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงบประมาณกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือ 

คณะทำงาน โครงการกิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะ

ที่ 1 ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สํานักงานกองทุนพัฒนา

ไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2557  
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คณะทำงานวิจัย ห้องเรียนต้นแบบ Smart classroom โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน 

สำหรับใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ร่วมกับทีมวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้จัดการโครงการ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มของฝากของที่ระลึก 

จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 โดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 

วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงบประมาณศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 1 

นักวิจัยในโครงการศึกษาโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานสู่ตลาดสากลกิจกรรม สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า

เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ดำเนินการโดยวิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 

นักวิจัย โครงการศึกษาและพัฒนาจังหวัดสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Sukhothai Creative & 

Innovation City) ปีงบประมาณ 2561 โดย ศูนย์วิจัยคลัสเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาลัย

นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุโขทัย 

หัวหน้าโครงการ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดผ้าไทยเพ่ือการใช้งานที่หลากหลายและตรงต่อ

ความต้องการของตลาด งบประมาณจาก สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ

ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2561 

หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเล่นฟิกเกอร์จากตัวละคร

สัญลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ " พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 

1. ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้งานร้านค้าอัจฉริยะไร้คน สำหรบักลุ่มนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้งานร้านค้าอัจฉริยะไร้คน สำหรบักลุ่มผู้ซื้อสินค้า

ออนไลน์เป็นประจำ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นความต้องการระบบของผู้ใช้งานร้านคา้อัจฉริยะไร้คน 

(สำหรับกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านคา้อัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์ : โอ ทู โอ )  

เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)” 

ส่วนที่ 1 คำชี้แจง  

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำข้อมูลความต้องการระบบของผู้ใช้งานร้านค้าไร้

คนอัจฉริยะ O2O ภายใต้โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์ : 

โอ ทู โอ ) เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะท่ี 1)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ :  ……ชาย ……หญิง     ……ไม่ประสงค์ระบ ุ

นักศึกษาชั้นปีที่  ……1  ……2  ……3  ……4 ……อ่ืน ๆ  

ช่องทางการติดต่อกลับ (เพ่ือรับของรางวัล) 

เบอร์โทรศัพท…์………………………………………………………อีเมลล์………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 การตอบแบบสอบถาม 

 จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์มากขึ้น แต่ก็มีผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งยังคงต้องการซื้อสินค้าจากหน้าร้านโดยตรง จึงเป็นที่มาของ

โครงการการพัฒนาร้านค้าอัจฉริยะไร้คน สร้างร้านค้าออฟไลน์ที่ไม่มีพนักงานให้บริการภายในร้า น ลูกค้า

เป็นผู ้เลือกสินค้าและชำระเงินด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ  ขณะเดียวกันลูกค้าก็สามารถ

สั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วย 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีการสร้างร้านค้าอัจฉริยะไร้คนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ้ามีร้านค้าเกิดขึ้น

จริง ท่านคาดหวังให้ร้านค้าดังกล่าวควรมีลักษณะอย่างไร * 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. หากมีการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อใช้บริการร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ท่านคิดว่าแอพพลิเคชันดังกล่าว

ควรประกอบด้วยหน้าที่หลักอะไรบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

……สามารถเข้าชม เรียกดูข้อมูลสินค้าที่วางขายในร้านค้าได้ 

……สามารถชำระเงินผ่านค่าสินค้าได้ 

……สามารถเรียกดูประวัติการซื้อสินค้าและประวัติการชำระเงินได้ 

……สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดและข่าวสารต่าง ๆ ของร้านค้าได้ 

……เลือกบริการจัดส่งสินค้าที่บ้าน ติดตามและตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ 

3. ท่านเคยซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีคอมเมิร์ซหรือไม่ 

……เคย  ……ไม่เคย 

4. ท่านคิดว่าองค์ประกอบสำคัญของระบบขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีคอมเมิร์ซควรมี

อะไรบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

……ระบบสมาชิก 

……ระบบตะกร้าสินค้า 

……ระบบข้อมูลสินค้า 

……ระบบชำระเงิน 

……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ท่านเคยใช้วิธีชำระเงินออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)* 

……บัตรเครดิตออนไลน์ (Credit card/Debit card) 

……ธนาคารออนไลน์ (Internet banking) 

……กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) 

……พร้อมเพย์ (PromtPay) 

……ผู้ให้บริการกลาง เช่น เพย์พาล (PayPal) เป็นต้น  

……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. จากการใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง e-Wallet ท่านมีความกังวลในเรื่องใดบ้าง (เลือกตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ)* (สำหรับผู้ที่เลือก "กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet)" โปรดตอบคำถามในข้อ 5 หาก

ไม่เคยให้ข้ามไปข้อ 7) 
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……ความปลอดภัย 

……ความเป็นส่วนตัว 

……วิธีใช้งานยุ่งยาก ซับซ้อน 

……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. หากต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ท่านจะเลือกซื้อและรับสินค้าในรูปแบบใด (เลือกตอบ

ได้มากกว่า 1 ข้อ) * 

……ซื้อสินค้าท่ีร้าน รับสินค้าที่ร้าน 

……ซื้อสินค้าท่ีร้าน รับสินค้าที่บ้าน 

……ซื้อสินค้าท่ีบ้าน รับสินค้าที่บ้าน 

……ซื้อสินค้าท่ีบ้าน รับสินค้าที่ร้าน 

8. ท่านเคยใช้บริการขนส่งเดลิเวอรี่หรือไม่ 

……เคย  ……ไม่เคย 

9. ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ท่านได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการจัดส่งเดลิเวอรี่ 

……เวลาในการจัดส่งรวดเร็ว 

……คนจัดส่งสุภาพ มารยาทดี 

……สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้แบบทันทีทันใด (Real-time) 

……ได้รับสินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด แตกหักหรือเสียหาย 
……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ร้านค้าอัจฉริยะไร้คนควรจำหน่ายสินค้าประเภทใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) * 

……ขนมขบเคี้ยว ของทานเล่น เช่น ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส ข้าวพอง เป็นต้น 

……ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ น้ำยาซักผ้า ผ้าอนามัย เป็นต้น 

……อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เช่น โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ แฟลชไดร์ฟ หูฟัง เป็นต้น 

……เสื้อผ้าและรองเท้า 

……อุปกรณ์เครื่องเขียน 

……เครื่องใช้ไฟฟ้า 

……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. ท่านคิดว่าเวลาที่เหมาะสมในการเปิดให้บริการของร้านค้าไร้คน O2O ควรเป็นช่วงเวลาใด 

……24 ชั่วโมง  

……8 ชั่วโมง 08:00 น. – 17:00 น. 

……12 ชั่วโมง 08:00 น. – 20:00 น. 

……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ที่มีความเหมาะสมต่อลูกค้าของร้านค้าอัจริยะไร้คนควรมีอะไรบ้าง 

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

……การแจกคูปองส่วนลดออนไลน์ตามเทศกาลต่าง ๆ 

……การจัดโปรโมชั่นสะสมแต้มเพื่อแลกรับรางวัลหรือส่วนลด 

……การจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมชิงโชคเพ่ือลุ้นรับของรางวัล 

……การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟซบุค ไลน์ เป็นต้น 

……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.ท่านคิดว่านโยบายบริการหลังการขายที่เหมาะสมของร้านค้าอัจฉริยะไร้คนควรมีอะไรบ้าง  

……มีนโยบายการคืนเงิน (Refund policy) กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย  

……มีนโยบายการรับประกันสินค้า 

……บริการติดตั้งหลังการขาย 

……การให้บริการข้อมูลสินค้าเพ่ิมเติม  

……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

13.หากในอนาคตมีการพัฒนาร้านค้าอัจฉริยะไร้คนขึ้น ท่านจะเข้าใช้บริการหรือไม่ * 

……ใช้บริการ  ……ไม่ใช้บริการ 

14.ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม
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แบบสอบถามความคิดเห็นความต้องการระบบของผู้ใช้งานร้านคา้อัจฉริยะไร้คน  

(สำหรับกลุ่มผู้ค้าและผู้ซื้อสินค้าออนไลน์เป็นประจำ) 

โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านคา้อัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์ : โอ ทู โอ ) เพื่อ

ผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)” 

ส่วนที ่1 คำชี้แจง  

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำข้อมูลความต้องการระบบของผู้ใช้งานร้านค้าไร้

คนอัจฉริยะ O2O ภายใต้โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์ : 

โอ ทู โอ ) เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะท่ี 1)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ :  ……ชาย ……หญิง     ……ไม่ประสงค์ระบ ุ
อายุ :  ……ป ี
อาชีพ : …..ข้าราชการ   .....พนักงานรัฐวิสาหกิจ .....พนักงานบริษัท     .....ธุรกจิส่วนตัว .....ค้าขาย  

.....รับจ้าง/ลูกจ้าง  .....นสิิต/นักศึกษา  .....เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง   .....เกษียณ  

.....ว่างงาน    .....อ่ืนๆ 
รายได้ต่อปี : .....น้อยกว่า 200,000 บาท   .....200,000 – 400,000 บาท …..400,000 - 600,000 บาท 
       ….. 600,000 – 800,000 บาท …...มากกว่า 1,000,000 บาท .....มากกว่า 2,000,000 บาท 

ส่วนที่ 3 การตอบแบบสอบถาม 
 จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้น แต่ก็มีผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งยังคงต้องการซื้อสินค้าจากหน้าร้านโดยตรง จึงเป็นที่มาของ
โครงการการพัฒนาร้านค้าอัจฉริยะไร้คน สร้างร้านค้าออฟไลน์ที่ไม่มีพนักงานให้บริการภายในร้าน ลูกค้า
เป็นผู ้เลือกสินค้าและชำระเงินด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ  ขณะเดียวกันลูกค้าก็สามารถ
สั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วย 

1. หากมีการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อใช้บริการร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ท่านคิดว่าแอพพลิเคชันดังกล่าว
ควรประกอบด้วยหน้าที่หลักอะไรบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

.....สามารถเข้าชมและเรียกดูข้อมูลสินค้าได้ 

.....สามารถซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นได้ 

.....สามารถชำระเงินได้ 

.....สามารถเรียกดูประวัติการซื้อสินค้าและประวัติการชำระเงินได้ 
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.....สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารต่างๆของร้านค้าได้ 

.....สามารถเลือกบริการจัดส่งสินค้าท่ีบ้าน ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้ 

.....สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ในกรณีเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้บริการ 

.....อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

2. ท่านเคยซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีคอมเมิร์ซหรือไม่ 
……เคย  ……ไม่เคย 

3. หากมีการสร้างร้านค้าอัจฉริยะไร้คนในบริเวณใกล้บ้านท่าน ท่านคาดหวังให้ร้านค้าดังกล่าวควรมี
ลักษณะอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
4. แพลตฟอร์มออนไลน์มีความจำเป็นกับร้านค้าอัจฉริยะไร้คนหรือไม่ 
.....มีความจำเป็น  .....ไม่มีความจำเป็น 

5. ท่านเคยใช้วิธีชำระเงินออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)* 
……บัตรเครดิตออนไลน์ (Credit card/Debit card) 
……ธนาคารออนไลน์ (Internet banking) 
……กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) 
……พร้อมเพย์ (PromtPay) 
……ผู้ให้บริการกลาง เช่น เพย์พาล (PayPal) เป็นต้น  
……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. จากการใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง e-Wallet ท่านมีความกังวลในเรื่องใดบ้าง (เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)* (สำหรับผู้ที่เลือก "กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet)" โปรดตอบคำถามในข้อ 6 หาก
ไม่เคยให้ข้ามไปข้อ 7) 
……ความปลอดภัย 
……ความเป็นส่วนตัว 
……วิธีใช้งานยุ่งยาก ซับซ้อน 
……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. หากต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ท่านจะเลือกซื้อและรับสินค้าในรูปแบบใด (เลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) * 
.....ซื้อสินค้าจากร้านค้าอัฉริยะไร้คนและรับสินค้าจากท่ีร้านได้เลย 
…..สั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าอัจฉริยะไร้คนแต่รอรับสินค้าที่บ้านโดยมีการบริการขนส่งคอยอำนวยความสะดวก 
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.....ซื้อสินค้าท่ีผ่านทางช่องทางออนไลน์แต่มารับสินค้าด้วยตนเองที่ร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

.....ซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์และรอรับสินค้าที่บ้านโดยมีการบริการขนส่งคอยอำนวยความสะดวก 

8. ท่านเคยใช้บริการขนส่งเดลิเวอรี่หรือไม่ 
……เคย  ……ไม่เคย 

9. ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ท่านได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการจัดส่งเดลิเวอรี่ 
……เวลาในการจัดส่งรวดเร็ว 
……คนจัดส่งสุภาพ มารยาทดี 
……สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้แบบทันทีทันใด (Real-time) 
……ได้รับสินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด แตกหักหรือเสียหาย 
……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ร้านค้าอัจฉริยะไร้คนควรจำหน่ายสินค้าประเภทใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) * 

……ขนมขบเคี้ยว ของทานเล่น เช่น ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส ข้าวพอง เป็นต้น 
……ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ น้ำยาซักผ้า ผ้าอนามัย เป็นต้น 
……อุปกรณ์ไอทตี่าง ๆ เช่น โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ แฟลชไดร์ฟ หูฟัง เป็นต้น 
……เสื้อผ้าและรองเท้า 
……อุปกรณ์เครื่องเขียน 
……เครื่องใช้ไฟฟ้า 
…..สินค้าท่ีระลึก 
.....ของตกแต่งบ้าน 
……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ท่านคิดว่าเวลาที่เหมาะสมในการเปิดให้บริการของร้านค้าไร้คน O2O ควรเป็นช่วงเวลาใด (เลือกได้
มากกว่า 1 ช่วงเวลา) 
..…00.00 น. ถึง 03.00 น. 
.....03.00 น. ถึง 06.00 น. 
.....06.00 น. ถึง 09.00 น. 
.....09.00 น. ถึง 12.00 น. 
.....12.00 น. ถึง 15.00 น. 
.....15.00 น. ถึง 18.00 น. 
.....18.00 น. ถึง 21.00 น. 
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.....21.00 น. ถึง 00.00 น. 

..…อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ที่มีความเหมาะสมต่อลูกค้าของร้านค้าอัจริยะไร้คนควรมีอะไรบ้าง 
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

……การแจกคูปองส่วนลดออนไลน์ตามเทศกาลต่าง ๆ 
……การจัดโปรโมชั่นสะสมแต้มเพื่อแลกรับรางวัลหรือส่วนลด 
……การจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมชิงโชคเพ่ือลุ้นรับของรางวัล 
……การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟซบุค ไลน์ เป็นต้น 
……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

13.ท่านคิดว่านโยบายบริการหลังการขายที่เหมาะสมของร้านค้าอัจฉริยะไร้คนควรมีอะไรบ้าง  
……มีนโยบายการคืนเงิน (Refund policy) กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย  
……มีนโยบายการรับประกันสินค้า 
……บริการติดตั้งหลังการขาย 
……การให้บริการข้อมูลสินค้าเพ่ิมเติม  
……อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.หากในอนาคตมีการพัฒนาร้านค้าอัจฉริยะไร้คนขึ้น ท่านจะเข้าใช้บริการหรือไม่ * 
……ใช้บริการ  ……ไม่ใช้บริการ  .....ไม่แน่ใจ 

15. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดกับการจัดตั้งร้านค้าอัจฉริยะไร้คนมากน้อยเพียงใด 
.....มากที่สุด .....มาก     .....ปานกลาง      .....น้อย .....น้อยที่สุด 

16.ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม
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บันทึกผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

ภายใต้โครงการ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจรา้นค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์ : โอ ทู โอ ) 

เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)" 

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวเรณู อิสรชีววัฒน์  อายุ 44 ปี 

สถานที่ทำการสัมภาษณ์ : ร้านวรวัฒน์พาณิชย์ เลขที่ 92 ถนนวิชญานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์ : 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

เริ่มการสัมภาษณ์ เวลา : 16:00 น.จบการสัมภาษณ์ เวลา 15:00 น. 

ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ 

1.รูปแบบร้านค้าของท่านมีลักษณะอย่างไร 

 เป็นร้านค้าปลีก-ค้าส่งขนาดกลางขายรองเท้าหลากหลายประเภท ดำเนินกิจการมามากกว่า 50 ปี  โดย

ขายสินค้าผ่านหน้าร้านออฟไลน์มาโดยตลอด ไม่มีการขายผ่านระบบออนไลน์เลย แต่เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

ทางร้านเริ่มหันมาใช้วิธีการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์อย่างลาซาด้า (Lazada) ซึ่งในอนาคต

ทางร้านมีแผนจะนำสินค้าไปขายบน Shopee เพ่ิมอีกช่องทางหนึ่ง 

 โดยกล่าวว่าหลังจากการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มาได้ 2 ปี ทำให้เห็นความแตกต่างของการขาย

สินค้าแบบออฟไลน์และออนไลน์ค่อนข้างชัดเจน ได้แก่  

 - ยอดขายสินค้า : โดยการขายแบบออฟไลน์มียอดขายมากกว่าการขายผ่านออนไลน์ (ยอดขายทาง

ออนไลน์เฉลี่ยขายได้อาทิตย์ละ 5-10 คู่) เพราะทางร้านมีฐานลูกค้าในตลาดออฟไลน์อยู่แล้ว จึงไม่คาดหวัง

ยอดขายจากช่องทางออนไลน์มากนัก สาเหตุที่หันมาเปิดขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ก็เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขาย

ให้ร้านค้าเท่านั้น  

 - ระดับความยากในการปิดการขายต่างกัน : โดยการขายสินค้าแบบออนไลน์ปิดการขายได้ง่ายและเร็ว

กว่าแบบออฟไลน์ เพราะแบบออนไลน์ไม่มีพนักงานคอยบริการลูกค้า ลูกค้าเลือกสินค้าผ่านแอพพลิเคชันเอง 

ตัดสินใจสั่งซื้อและชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเอง  ในขณะที่การขายแบบออฟไลน์ ลูกค้าจะใช้เวลา

เลือกสินค้านานกว่าถึงจะตัดสินใจซื้อ เพราะลูกค้ามีการเลือก เปรียบเทียบ ปรึ กษา สอบถามความเห็น

พนักงานก่อนการตัดสินใจซื้อ  

 - คู่แข่งบนโลกออนไลน์มากกว่าคู่แข่งออฟไลน์ : เนื่องจากร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขายสินค้า

เหมือนกับร้านของเรามีจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านราคาที่ต้องกำหนดราคาสินค้าให้ใกล้เคียง
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หรือไม่สูงกว่าร้านอ่ืน ๆ มากจนเกินไป เพราะการตั้งราคาสินค้าแพงกว่าคู่แข่งจะทำให้ลูกค้าไม่เลือกซื้อสินค้า

ของเรา ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าการขายรองเท้าแบบออนไลน์มีกำไรน้อยกว่าการขายแบบออฟไลน์ 

2.สินค้าท่ีจำหน่ายในร้านมีอะไรบ้าง 

 สินค้าส่วนใหญ่ที่ขายในร้านคือรองเท้าประเภทต่างา ๆ สำหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและเด็ก 

นอกจากนี้ยังมีการนำเสื้อผ้ามาวางขายหน้าร้านบ้าง แต่มีสัดส่วนน้อยกว่ารองเท้า 

3.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านคือลูกค้ากลุ่มใด 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มร้านค้าส่งรายย่อยที่สั่งซื้อรองเท้าจำนวนมากเพ่ือนำไปขายต่อในแต่ละ

พ้ืนทีท่ั่วจ.เชียงใหม่  และกลุ่มชาวบ้านที่รู้จักคุ้นเคยกับร้านค้ามาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแรงงานต่าง

ด้าวเช่นชาวไทใหญ่อีกจำนวนหนึ่ง 

 ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ดำเนินการขายรองเท้าบนแพลตฟอร์มลาซาด้าไปสักระยะหนึ่ง พบว่าสินค้าที่ขายดี

เป็นอันดับต้น ๆ คือรองเท้าแฟชั่นกับรองเท้าพระ ดังนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักบนช่องทางออนไลน์ของร้าน

คือกลุ่มหนุ่มสาววัยทำงานและพระสงฆ์ 

4.ร้านค้ามีรูปแบบการรับชำระเงินผ่านช่องทางใดบ้าง  

 ทางร้านรับชำระเงินในรูปแบบของเงินสด เพราะลูกค้าที่มาซื้อรองเท้าเกือบ 100% เลือกจ่ายเงินสด 

เพราะกลุ่มลูกค้าเป็นชาวบ้านธรรมดาที่คุ้นเคยกับวิธีชำระเงินแบบดั้งเดิม  

 เมื่อถามต่อว่าทางร้านมีแนวคิดที่จะรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์หรือไม่ เจ้าของร้านกล่าวว่าแต่

ก่อนเคยคิดจะเปิดวิธีรับชำระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด แต่เมื่อไปติดต่อธนาคารเพื่อยื่นเรื่องขอสร้างคิวอาร์

โค๊ดผูกกับบัญชีธนาคารกลับพบว่ามีความยุ่งยากซับซ้อน สุดท้ายจึงล้มเลิกวิธีนี้ไปและรับชำระเงินเป็นเงินสด

เพียงอย่างเดียวมาตลอด 

5.ร้านค้ามีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการร้านหรือไม่ อย่างไร 

 ทางร้านใช้โปรแกรม ERP Express เข้ามาช่วยในการจัดการธุรกิจ  โดยระบุว่าโปรแกรมดังกล่าวมี

ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครอบคลุม ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการขาย ระบบจัดการคลังสินค้าต่าง ๆ ซึ่งระบบ

นี้มีความเสถียร ราคาถูก และมีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกครั้งเมื่อ

ระบบมีปัญหา 

6.ร้านค้ามรีะบบจัดการสินค้าคงคลังหรือไม่ ระบบดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร 

 ส่วนใหญ่ทางร้านจะมีพนักงานหน้างานคอยตรวจนับและรายงานให้เจ้าของร้านทราบเป็นประจำ 

จากนั้นเจ้าของร้านก็จะบันทึกข้อมูลจำนวนสินค้าที่ออกจากคลังลงในระบบของร้าน 
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7.ร้านค้ามีระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์หรือไม่ ระบบดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร 

 สำหรับลูกค้าประเภทค้าส่งที่สั่งสินค้าจำนวนมาก ทางร้านใช้วิธีจ้างรถโดยสารประจำทางที่สัญจรตาม

เส้นทางต่าง ๆ ทั่วจ.เชียงใหม่ให้ขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้า ส่วนลูกค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้ ๆ ร้าน ทางร้านมีบริการ

จัดส่งสินค้าให้ถึงท่ีบ้านโดยใช้รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง 

8.ร้านค้ามีการจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือไม่ อย่างไร 

 ทางร้านไม่มีการจัดกิจกรรมการตลาดออนไลน์ แต่จะใช้วิธีจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายร่วมกับซัพพลาย

เออร์ เช่น เมื่อซัพพลายเออร์จัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลด กิจกรรมส่งชิงโชคเพ่ือลุ้นรับโทรศัพท์ไอโฟน เป็นต้น 

ส่วนในอดีตมีการใช้รถขยายเสียงวิ่งรอบตัวเมืองเชียงใหม่เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารและโปรโมทร้าน 

แต่ปัจจุบันเลิกใช้วิธีนี้แล้วเพราะถูกร้องเรียนจากชาวบ้านเนื่องจากปัญหามลภาวะทางเสียง 

 นอกจากนี้ ในอนาคตทางร้านมีแผนจะขยายช่องทางการตลาดเพ่ิม โดยอาจทดลองใช้วิธีการตลาดผ่าน

สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุค ไลน์ เป็นต้น 

9.หากในอนาคตจะมีการสร้างร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 

 คิดว่าโอกาสที่คนจะเข้าใช้บริการจากร้านค้าไร้คนค่อนข้างน้อย เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อสินค้าที่

หน้าร้านล้วนอยากมารับประสบการณ์ที่ดีจากร้านค้า  โดยเชื่อว่าลูกค้าต้องการรับบริการจากร้านค้า ไม่ว่าจะ

เป็นการได้พูดคุย ปรึกษา ถามความคิดเห็นและขอความช่วยเหลือจากพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้

จากร้านค้าไร้คน จึงคิดว่าโอกาสที่คนจะซื้อสินค้าจากร้านค้าดังกล่าวมีน้อย   แต่ในอนาคตหากผู้คนสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ก็อาจมีความเป็นไปได้ที่คนจะหันมาใช้บริการร้านค้า

อัจฉริยะไร้คน 

 

รูปแสดงการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้า SMEs ร้านวรวัฒน์พาณิชย์
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บันทึกผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

ภายใต้โครงการ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจรา้นค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์ : โอ ทู โอ ) 

เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)" 

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.สิริกร สันติโรจนกุล   

สถานที่ทำการสัมภาษณ์ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.

เมือง จ.เชียงใหม่ 

วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์ : 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

เริ่มการสัมภาษณ์ เวลา : 10:00 น.จบการสัมภาษณ์ เวลา 10:30 น. 

ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์  

1.รูปแบบร้านค้าของท่านมีลักษณะอย่างไร 

 ร้านค้าทำหน้าที่ตัวกลางรวบรวมร้ านค้า SMEs ที่มีสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมมาขายบน

แพลตฟอร์มออนไลน์อีคอมเมิร์ซ ภายใต้ชื่อ CMU Carelicious เป็นการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ 100%  

ภายใต้แนวคิด care and delicious คัดสรรสินค้าที่ มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อร่างกายและรสชาดอร่อย มาให้

บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เลือกซื้อผ่านทางออนไลน์ 

2.สินค้าท่ีจำหน่ายในร้านมีอะไรบ้าง 

 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ในจ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียม 

รองลงมาคือสินค้าจากพันธมิตรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ สินค้าจากคณะเกษตรศาสตร์ คณะ

อุตสาหกรรมการเกษตร 

3.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านคือลูกค้ากลุ่มใด 

 ลูกค้าเป้าหมายคือบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะต่าง ๆ มี

นักศึกษาบ้างเป็นส่วนน้อย ส่วนบุคคลภายนอกมีน้อยมากเพราะมีอุปสรรคเรื่องค่าขนส่ง 

4.ร้านค้ามีรูปแบบการรับชำระเงินผ่านช่องทางใดบ้าง  
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 เนื่องจากร้านค้าขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเดียว จึงรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น 

ซึ่งผู้ประกอบการมองว่าการขายสินค้าออนไลน์มีข้อดีตรงที่ผู้ขายได้รับเงินรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญหลังจากนั้นคือ

คุณภาพของการบริการหลังการขาย โดยเฉพาะคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการจัดส่งเดลิเวอรี่จากทางร้าน 

5.ร้านค้ามีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการร้านหรือไม่ อย่างไร 

 ร้านค้าใช้ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ Page365 ซึ่งเป็นระบบจัดการร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร 

สามารถจัดการระบบข้อมูลสินค้า ระบบข้อมูลลูกค้า และระบบตะกร้าสินค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขณะเดียวกันเพ่ือให้การใช้งานระบบเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทางร้านก็ได้ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือก

ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพและความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย  

6.ร้านค้ามีระบบจัดการสินค้าคงคลังหรือไม่ ระบบดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร 

 กรณีสินค้าขายดีหรือมีอายุการเก็บรักษาได้นาน (Shelf Life) ทางร้านจะใช้วิธีซื้อสินค้าชนิดนั้นเข้ามา

เก็บไว้ในคลังสินค้าก่อน แต่สำหรับสินค้าที่ Shelf Life สั้นหรือเป็นของสด ตัวอย่างเช่น นมต้มคณะเกษตรฯ 

ทางร้านจะไม่สต๊อคสินค้า แต่จะใช้วิธีไปรับสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง   

7.ร้านค้ามีระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์หรือไม่ ระบบดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร 

 ทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าเดลิเวอรี่ถีงมือลูกค้าภายใต้แนวคิด Last-Mile Delivery  ทางร้านมีบริการ

จัดส่งสินค้าวันละ 2 รอบ คือ การจัดส่งสินค้าสำหรับออเดอร์ภาคเช้า 1 รอบ และภาคบ่าย 1 รอบ  โดยในแต่

ละวันร้านค้าจะต้องจัดส่งสินค้าให้ครบทุกออเดอร์ จะไม่ยกออเดอร์ไปจัดส่งในวันถัดไป เพ่ือป้องกันปัญหาการ

จัดส่งล่าช้าและลูกค้าต้องการสินค้า ณ วันที่สั่งซื้อเท่านั้น 

8.ร้านค้ามีการจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือไม่ อย่างไร 

 ร้านเลือกทำการตลาดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ การไลฟ์สดสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  SMEs ผ่าน

ทางเฟซบุคเพ่ือโปรโมทสินค้าของตนเอง มีการพูดคุย แนะนำ ให้ความรู้ รวมถึงการให้ร่วมสนุกตอบคำถามเพ่ือ

รับของรางวัลผ่านทางไลฟ์  

9.หากในอนาคตจะมีการสร้างร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 

 หากมองในแง่ของผลประกอบการทางการเงินอาจไม่คุ้มค่า แต่ถ้ามองในแง่ของทางวิชาการ การพัฒนา

ร้านค้าอัจฉริยะไร้คนจะทำให้เราตกผลึกได้ผลลัพธ์เป็นองค์ความรู้ (Know How) ที่สามารถนำไปพัฒนา

หลักสูตร ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งต่อภาค SMEs และผู้เรียนในสายการจัดการธุรกิจและสายเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บันทึกผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

ภายใต้โครงการ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจรา้นค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์ : โอ ทู โอ ) 

เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)" 

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุรีย์ แสงรุ้งฐิติรักษ์   

สถานที่ทำการสัมภาษณ์ : ร้านตงตง (หจก. ตงตง สกรูน็อต แอนด์ ทูลส์ จ.เชียงใหม) ถนนเจริญเมือง ต.ช้าง

ม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์ : 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

เริ่มการสัมภาษณ์ เวลา : 10:15 น.จบการสัมภาษณ์ เวลา 11:30 น. 

ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์  

1.รูปแบบร้านค้าของท่านมีลักษณะอย่างไร 

 ประกอบธุรกิจขายเครื่องมือช่างหลากหลายประเภท ทั้งหน้าร้านออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมทั้ง

บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ  พร้อมกันนี้  ร้านยังเป็นตัวแทนรับพัสดุของบริษัท  Kerry Express ได้

ค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น 

2.สินค้าท่ีจำหน่ายในร้านมีอะไรบ้าง 

 สินค้าหลักที่จำหน่ายในร้านเป็นเครื่องมือช่างทุกประเภท ทั้งแบบพื้นฐานและแบบเฉพาะทาง 

3.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านคือลูกค้ากลุ่มใด 

ฝั่งออฟไลน์เป็นลูกค้าในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่รู้จักร้านเป็นอย่างดีและอาศัยอยู่ไม่ไกลจากร้านค้า

มากนัก  ส่วนฝั่งออนไลน์เป็นลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ ลูกค้าจากเว็บไซต์ Lazada 

Shopee  

4.ร้านค้ามีรูปแบบการรับชำระเงินผ่านช่องทางใดบ้าง  

ฝั่งหน้าร้านออฟไลน์จะรับชำระเป็นเงินสดและวิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของเจ้าของร้านเท่านั้น ไม่มี

บริการชำระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ดหรือระบบพร้อมเพย์ เพราะมีปัญหาเรื่องสรรพากร 
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กรณีขายผ่านช่องทางออนไลน์ ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินรูปแบบต่างๆ ที่ Lazada และ Shopee 

กำหนดไว้ในระบบ ได้แก่ การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต  e-Wallet เคาเตอร์เซอร์วิส โมบายแบงก้ิงค์

และการเก็บเงินปลายทาง 

5.ร้านค้ามีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการร้านหรือไม่ อย่างไร 

  ในส่วนหน้าร้านออฟไลน์ไม่ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจมากนัก แต่

จะเน้นฝั่งหน้าร้านออนไลน์บนระบบหลังบ้านของ Lazada เพราะระบบมีการจัดการข้อมูลที่พร้อมต่อการนำ

ใช้จัดการร้านค้าได้อย่างครอบคลุม 

6.ร้านค้ามีระบบจัดการสินค้าคงคลังหรือไม่ ระบบดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร 

 ร้านไม่ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการระบบคลังสินค้า แต่จะเป็นลักษณะ Manual 

ใช้พนักงานตรวจนับสินค้าเป็นบางครั้ง (ไม่ได้เชคสินค้าคงคลังเป็นประจำ) ทั้งนี้เป็นเพราะร้านค้าใช้วิธียืมพ้ืนที่

คลังสินค้าของซัพพลายเออร์ในการจัดเก็บสินค้า ประกอบกับลักษณะตัวสินค้าของร้านเป็นสินค้าที่ไม่มีวัน

หมดอาย ุทำให้ทางร้านจึงไม่ได้กำหนดมาตรฐานการตรวจนับสต๊อคสินค้าที่ชัดเจน 

7.ร้านค้ามีระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์หรือไม่ ระบบดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร 

 การจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด จะใช้วิธีฝากสินค้าไปกับรถโดยสารประจำทางโซนต่างๆ ทั่วจังหวัด

เชียงใหม่  กรณีส่งสินค้าไปต่างจังหวัด จะเลือกใช้บริการจัดส่งเดลิเวอรี่ของบริษัท Kerry Express เป็นหลัก 

เพราะเป็นบริษัทขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์เป็นอย่างดี ดังนั้น การวางแผนเส้นทางการจัดส่ง 

วิธีคิดราคาค่าส่งสินค้าเหล่านี้ ร้านค้าจะอ้างอิงตามระบบโลจิสติกส์ของ Kerry Express เป็นหลัก 

8.ร้านค้ามีการจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือไม่ อย่างไร 

  ร้านค้าเน้นการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยอาศัยประโยชน์จากการเป็นร้านค้าสมาชิกที่

ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง Lazada ซึ่งมักจะเสนอกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดออนไลน์ต่างๆ 

ให้แก่ร้านค้าที่สนใจเลือกนำไปใช้กับร้านของตนได้ 

 นอกจากนี้ร้านค้าสมาชิกยังสามารถเข้าใช้งาน Lazada University ที่เป็นเสมือนแหล่งรวบรวมความรู้ 

แนวทาง เทคนิคและขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการธุรกิจร้านค้าออนไลน์ให้สมาชิกได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้

และนำไปปรับใช้กับร้านค้าของตนให้มีผลกำไรมากข้ึน 

9.หากในอนาคตจะมีการสร้างร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
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 ในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่ร้านค้าไร้คนจะได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพราะมีพฤติกรรม

ที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่า 

 แต่การสร้างร้านค้าไร้คนอาจจะเหมาะสมกับผู้ประกอบการหรือธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจที่เป็น

เจ้าของแบรนด์รายใหญ่ มีชื่อเสียง ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนนำเข้าเพียงผู้เดียวในประเทศ  หรือธุรกิจ

ที่สินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  นอกจากนี้อาจต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุน ระยะเวลาในการคืน

ทุน รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการสร้างร้านค้าดังกล่าว 

 

รูปแสดงการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้า SMEs ร้านตง 
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ภาคผนวก ค 

ระบบโลจิสติกส์ของร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทู โอ 
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รูปแบบการจัดการระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ 

สำหรับธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะออฟไลน์ไร้คนแบบ O2O  

 

แบบท่ี 1 ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์และดำเนินการจัดส่งโดยร้านโอทูโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 2 ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์และดำเนินการจัดส่งโดยร้านค้าเอสเอ็มอี 
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แบบท่ี 3 ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้านและมารับสินค้าด้วยตนเอง 

 

 

 

แบบท่ี 4 ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้านและดำเนินการจัดส่งโดยร้านโอทูโอ 
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ภาคผนวก ง 

บันทึกผลการประชุมตดิตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ 

ระหว่างคณะผู้วิจัยโครงการฯ และทีมผู้พัฒนาระบบบริษัท บีเอเอเค จำกัด
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บันทึกการประชุม 

โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอจัฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ) เพื่อ

ผู้ประกอบการดิจิทัล 

ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ฝ่ายที่ 1: โครงการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ)  

เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล 

ฝ่ายที่ 2: ทีมพัฒนาระบบ บริษัท บีเอเอเค จำกัด (BAAK Company Limited)  

(*รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ)  

หัอข้อการประชุม 

- เปิดประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก การแนะนำตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 2 ฝ่าย 

- ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณการว่าจ้างบริษัทบานาน่าฯ เพ่ือพัฒนาระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน โอทู

โอ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์) 

- ชื้แจงเงื่อนไขการส่งมอบระบบงานร้านค้าทั้งตัวระบบและองค์ความรู้ (Know-How) ของระบบร้านค้า

อัจฉริยะไร้คน  

- ชี้แจงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ ขั้นตอนการออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การติดตั้ง

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในร้านค้า การทดสอบระบบ  

รายละเอียดการประชุม 

- ทั้ง 2 ฝ่ายได้ชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียดงบประมาณในส่วนของการว่าจ้าง

บริษัทบานาน่าฯ เพ่ือพัฒนาระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

- รูปแบบและลักษณะของระบบงานร้านค้าไร้คนที่ต้องพัฒนาทั้ง 4 ระบบ ได้แก่ ระบบหน้าร้าน ระบบ

ชำระเงิน ระบบคลังสินค้าและระบบจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งคณะผู้วิจัยจะเร่งดำเนินการเก็บข้อมูลความ

ต้องการของผู้ใช้งาน นำมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นความต้องการของระบบ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

ออกแบบและพัฒนาระบบต่อไป 
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- เงื่อนไข: เนื่องจากโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล

สำหรับธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ดังนั้น นอกจากได้ตัวระบบร้านร้านค้าอัจฉริยะไร้คนแล้ว ทาง

บริษัทบานาน่าฯ จะต้องส่งมอบองค์ความรู้ (Know-How) ของการพัฒนาตัวระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้

คนรวมถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย 

- ในส่วนของตัวระบบนั้นทางทีมผู้ พัฒนาระบบได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันของ

ร้านค้าอัจฉริยะไปพอสมควรแล้ว คาดว่าภายในอาทิตย์หน้าจะสามารถส่งตัวอย่างโมเดล (Mock Up) 

ให้ทางคณะผู้วิจัยได้ชมตัวอย่างคร่าว ๆ  

- ในส่วนของการออกแบบแผนผังร้านค้าห้องปฏิบัติการนั้น อาจต้องแก้ไขแผนผังใหม่ เนื่องจากตาม

แผนเดิมที่เคยปรึกษากันเบื้องต้นก่อนหน้านี้เป็นห้องปฏิบัติการที่มีขนาดกว้าง และมีประตูเข้า-ออก 2 

ประตู โดยแยกเป็นประตูสำหรับลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้าน 1 ประตู และประตูสำหรับการ

ปฏิบัติงานหลังร้านของเจ้าหน้าที่ 1 ประตู  แต่ผลที่ได้ปัจจุบันเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความกว้างขนาด 

3X9 ตารางเมตร และมีประตูสำหรับเข้า-ออกเพียงประตูเดียว ดังนั้นจึงต้องแก้ไขแผนผังร้านค้าอัจริ

ยะไร้คนใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องข้อจำกัดและสถาพแวดล้อมหน้างานจริง 

- คณะผู้วิจัยแจ้งให้ทางทีมผู้พัฒนาทราบว่าจำเป็นจะต้องเพ่ิมส่วนของประตู (Guard) ที่สามารถ

ตรวจสอบและระบุตัวตนของผู้เข้าใช้บริการร้านค้าได้ (Identification)  โดยจะต้องพัฒนาบนพ้ืนฐาน

ของความปลอดภัยเป็นหลัก  ในส่วนนี้ เบื้องต้นทางทีมผู้พัฒนาระบบรับทราบและได้เสนอวิธีติดตั้ง

ระบบคอนโทรลประตูที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ก่อนการเข้าใช้งานของลูกค้า เช่น การใช้เทคโนลโลยี 

OTP Password เป็นต้น  ซึ่งมีหลายวิธีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับร้านค้าอัจฉริยะไร้คนได้ ซึ่งจะ

กลับไปปรึกษาหารือกับทีมและพูดคุยกันอีกครั้งเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในภายหลัง 

 

  

 

 

 

 

 



116 

 

รูปการประชุมติดตามความก้าวหน้า 

โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอจัฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ)  

เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล 

ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 

 
รูป 1 : รูปการแนะนำตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 2 ฝ่าย และ ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณการว่าจ้างบริษัทบานาน่า 

 
รูป 2 :  รูปการช้ีแจงเงื่อนไขการสง่มอบระบบงานร้านคา้ทั้งตัวระบบและองค์ความรู้ของระบบรา้นค้าอัจฉริยะไร้คน  
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บันทึกการประชุม 

โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอจัฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ) เพื่อ

ผู้ประกอบการดิจิทัล 

ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง : โครงการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู 

โอ)  เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล 

ฝั่งผู้รับจ้าง : บริษัท บีเอเอเค จำกัด (BAAK Company Limited)  

(*รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ)  

หัอข้อการประชุม 

- การติดตามความก้าวหน้าการออกแบบและพัฒนาระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 
- ก า ร จั ด ท ำ เอ ก ส า ร ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ด้ า น ซ อ ฟ แ ว ร์ ข อ ง ร ะ บ บ  (Software Requirement 

Specification :SRS) 
- ความคืบหน้าการออกแบบแผนผังห้องปฏิบัติการร้านค้าอัจริยะไร้คน 
- ตัวอย่างการออกแบบโครงร่าง (Mock up) แอพพลิเคชันร้านค้าอัจริยะไร้คนทั้ง 4 ระบบงาน ได้แก่ 

ระบบหน้าร้าน ระบบชำระเงิน ระบบคลังสินค้าและระบบจัดการโลจิสติกส์ 

รายละเอียดการประชุม 

 ฝั่งผู้ว่าจ้างชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจำเป็นต้องส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 

มิถุนายน 2563 ดังนั้นต้องการให้ทีมผู้พัฒนาระบบ (ฝ่ายผู้รับจ้าง) จัดส่งเอกสารความต้องการด้านซอฟแวร์

ของระบบ (Software Requirement Specification :SRS) รายละเอียดการออกแบบโครงร่างแอพพลิเคชัน

ร้านค้าอัจริยะไร้คนทั้ง 4 ระบบ และแผนผังร้านค้าอัจริยะไร้คนให้แก่คณะผู้วิจัยภายในวันที่ 15 มิถุนายน 

2563  หลังจากนั้นทีมผู้พัฒนาระบบบริษัท บีเอเอเค จำกัด  ได้ชี้แจงความคืบหน้าของการออกแบบโครงร่าง

และความต้องการด้านซอฟแวร์ของระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.ระบบหน้าร้าน (ฝั่ง Customer) 
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ฝั่งเคาเตอร์หน้าร้าน 

- เจ้าหน้าที่ต้องทำการเปิดใช้งานระบบก่อน (Login) จึงจะสามารถดำเนินกระบวนการซื้อ-ขายสินค้าของ
ร้านค้าอัจฉริยะไร้คนได ้ หรืออาจใช้วิธีรีโมทสั่งงานระยะไกลก็ได้ 

- มีระบบล๊อกประตู RFID Gate คอยตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หากลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงิน ระบบจะ
ไม่อนุญาตให้ลูกค้าออกจากร้าน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลสินค้าและจำนวนเงินที่ลูกค้ายังชำระไม่สำเร็จปรากฎขึ้น
บนจอมอนิเตอร์ 

- Requirement เพ่ิมเติม ต้องการฟังก์ชั่นการลดราคาสินค้าโดยใช้ส่วนลด เช่นการกรอก Discount 
Code  หรืออาจมีฟีจเจอร์สแกนส่วนลดให้ลูกค้าก่อนการสรุปชำระเงิน 
 

แอปพลิเคชันฝั่ง Customer 

- ระบบสามารถอัพเดทและแสดงรายการสินค้าใหม่ให้ลูกค้าเห็นได้ 
- ผู้ใช้สามารถเรียกดูประวัติการซื้อสินค้าย้อนหลังได้ 
- ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลสินค้าผ่านแอพลิเคชันได้ เช่น รูปภาพ ราคา จำนวนสินค้าคงคลัง 
- มีฟีจเจอร์ News สำหรับแสดงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโปรโมชันต่าง  ๆ ของ

ร้านค้า 
- Requrements เพ่ิมเติม 

- หลังจากการซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบควรมีฟีจเจอร์ Customer Feedback เพ่ือสอบถาม
ความพึงพอใจการใช้งานร้านค้าอัจฉริยะไร้คนของลูกค้า   

- เพ่ิมฟีจเจอร์ Story Telling เมื่อผู้ใช้สแกนคิวอาร์โค้ดบนตัวสินค้า เมื่อผู้ใช้สแกนคิวอาร์โค้ดบนตัว
สินค้าแล้วระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้านั้น ๆ เช่น ราคา ข้อมูลที่มา น้ำหนักสินค้า  
รวมถึงวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสินค้า  

2.ระบบชำระเงิน (Payment) 

- ระบบการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน โดยมี E-wallet ชื่อ CAMT Coin ให้ผู้ใช้เติมเงินเข้าระบบก่อน จึง
จะสามารถชำระค่าสินค้าได้  

- ใช้ 2C2P เป็นเกตเวย์ในการแปลงเงินออนไลน์จากแหล่งเงินภายนอกมาเป็นสกุลเงิน CAMT Coin เพ่ือ
ใช้ชำระเงินค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 

- มีระบบการจ่ายเงินแบบ Virtual Card 
- รหัสการ์ด 
- จำนวนเงิน 
- วันหมดอาย ุ
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- ในส่วนของการเติมเงินของผู้ใช้งาน มีระบบเติมเงินแบบแจกโบนัส ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ได้เงินคืนมากกว่าจำนวน
เงินที่เติมเข้า E-wallet (เฉพาะบางช่วงเวลา ไม่ใช่ทุกครั้งของการเติมเงิน)  

- ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการชำระเงินและประวัติการเติมเงินเข้าระบบได้  (Debit History / 
Payment History) 

- Question : แอปพลิเคชันสามารถสร้างคิวอาร์โค้ดให้ผู้ใช้สแกนเพ่ือชำระค่าสินค้าผ่านตัวโทรศัพท์มือถือ
ได้หรือไม ่ 

3.ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) (แนะนำให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ระบบ RFID on 

Shelf”) 

- กระบวนการนำสินค้าเข้าคลังสำหรับร้านค้า 1 ร้าน โดยการสแกนผ่าน RFID Device ที่เชื่อมต่อกับ
โทรศัพท ์

- Requirement เพ่ิมเติม  
- ควรมีการติดตามสินค้าเข้าและสินค้าออก โดยแบ่งตามเงื่อนไข FIFO  
- ควรมีข้อมูลสินค้าอยู่ในฐานข้อมูลก่อน แล้วสามารถสแกนสินค้าจากบาร์โค้ดสินค้า เพ่ือให้ง่ายต่อ
การตรวจนับสินค้าเข้าคลัง 
- จำนวนสินค้าคงคลังหลังบ้านกับสินค้าที่วางขายบนชั้นวางหน้าร้าน (Shelf) ต้องระบุจำนวนแยกกัน 
- ระบบต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าไปอยู่ใน storage Location ใด 

4.ระบบการจัดการโลจิสติกส์ (Logistic Management) 

- ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงกับส่วนออเดอร์ของลูกค้า เพ่ือแสดงจำนวนสินค้าที่พร้อมสำหรับการขาย 
(Available) ให้ลูกค้าเห็น 

- ระบบมี Tracking ให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได ้
- ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนผู้ประกอบการ SMEs ว่ามีการออเดอร์สินค้าเข้ามา เพ่ือให้ผู้ประกอบการ

จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (กรณีสินค้าอยู่ที่ร้านของคู่ค้า) 
- ระบบต้องมีฟีจเจอร์ให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจหลังสิ้นสุดบริการจัดส่ง เช่น การให้ดาวเหมือนแอป

พลิเคชันเดลิเวอรี่ต่าง ๆ เป็นต้น 
- กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ สามารถเลือกจุดรับสินค้าได้ว่าจะรับที่ร้านหรือบ้าน 
- Question : กรณีลูกค้ามาซื้อสินค้าและทำการชำระเงินที่ร้านค้า แต่ต้องการให้ทางร้านจัดส่งสินค้าไป

ให้ตามที่อยู่อ่ืน (ไม่นำสินค้ากลับด้วยตนเอง) หรือ กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วต้องการ
มารับสินค้าที่ร้านด้วยตนเอง  ตัวระบบมีฟังก์ชันตัวเลือกให้ลูกค้ากดเลือกบริการจัดส่งสินค้าที่ร้าน/ที่บ้าน
หรอืไม ่
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 นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ระบุความต้องการเพ่ิมเติมที่จำเป็นต้องมีในระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ต้องการให้เพิ่มโมดูล Finance เพ่ือประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลบัญชีของร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 
- ระบบต้องรองรับการเพ่ิมจำนวนร้านค้าสาขามากกว่า 1 รา้น (เช่น กรณี 1 บริษัทต้องการเปิดร้านค้าไร้

คน 2 สาขา)  
- ระบบจัดการสินค้าคงคลังหลังร้านต้องรองรับการเพ่ิมจำนวนคู่ค้าได้ (กรณีร้านค้า 1 ร้าน ประกอบด้วย

คู่ค้าที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายภายในร้านค้าเดียวกันมากกว่า 1 คู่ค้า)  
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รูปการประชุมติดตามความก้าวหน้า 

โครงการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ)  

เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล 

คร้ังท่ี 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 
รูป 1 : รายงานการติดตามความกา้วหน้าการออกแบบและพัฒนาระบบร้านค้าอัจฉรยิะไร้คนและกล่าวถึงการจัดทำเอกสาร

ความต้องการด้านซอฟท์แวร์ของระบบ  
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รูป 2 : รายงานความคืบหน้าการออกแบบแผนผังห้องปฏิบัติการร้านค้าอัจฉริยะไร้คน และเสนอตัวอยา่งการออกแบบโครงร่าง 

(Mock up) แอพพลเิคชันร้านค้าอัจฉริยะไร้คนทั้ง 4 ระบบงาน 
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บันทึกการประชุม 

โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอจัฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ) เพื่อ

ผู้ประกอบการดิจิทัล 

ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คณะผู้วิจัยโครงการ “การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู 

โอ)  เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล” 

2. ทีมผู้พัฒนาระบบจากบริษัท บีเอเอเค จำกัด (BAAK Company Limited)  

(*รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ)  

หัอข้อการประชุม 

- รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ตัวแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานฝั่งหน้า
บ้าน (O2O Customer) 

- แจ้งกำหนดการส่งเอกสารเชิงเทคนิค และรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ของตัวระบบพัฒนา
ระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

รายละเอียดการประชุม 

 ทีมผู้พัฒนาระบบบริษัท บีเอเอเค จำกัด ได้รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาซอฟแวร์ การจัดเตรียม

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง และการออกแบบผังร้านค้า (Layout) มีรายละเอียดดังนี้ 

1.การพัฒนาซอฟแวร์ 

 ทีมผู้พัฒนาระบบได้ทำการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันร้านค้าอัจฉริยะไร้คนสำหรับผู้ใช้งานฝั่งหน้าบ้าน 

(ลูกค้า) เรียกว่าระบบ O2O Customer พร้อมทั้งปรับแต่งรูปแบบแอปพลิเคชันให้มีความสวยงามมากขึ้น โดย

ลูกค้าโหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้  เมื่อลูกค้าทำการ

ล๊อกอินแล้วจะพบองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่  

 1. Customer Promotion เป็นฟังก์ชันสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ลูกค้าสามารถดูข้อมูล

โปรโมชั่น ส่วนลด และกิจกรรมต่าง ๆ ของร้านค้าได้ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าโดยการค้นหา
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ผ่านปุ่ม Search item ซึ่งระบบจะแสดงผลลัพธ์ (Search Result) ออกมาเป็นข้อมูลสินค้าชุดเดียวกับที่

วางขายอยู่ในร้าน (On shelf)  

 นอกจากนี้ได้เพ่ิมตัวระบบ Desktop Customer สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าให้ลูกค้าเลือกผ่านตู้จอ โดยที่

ลูกค้าไม่ต้องดูข้อมูลสินค้าผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนเอง 

 2. Customer Payment ฟังก์ชันสำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ซึ่งระบบจะมีวิธีชำระเงินผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ ให้ลูกค้าเลือก มีระบบ Coin Balance แสดงจำนวนเงินที่ลูกค้าเติมเงินเข้าระบบและสามารถใช้เหรียญ

ซื้อสินค้าได้ และมีฟังก์ชั่นให้ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการชำระเงินของตนได้ (Payment History)  

 3. Customer Profile สำหรับแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน ลูกค้าสามารถตั้งค่ากำหนดรูปแบบการแสดงผลต่าง 

ๆ บนแอปพลิเคชันได้ (Setting)  นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลสถิติการซื้อสินค้าของตนเองจากร้านค้า

อัจฉริยะไร้คน O2O ได ้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ให้เพ่ิมฟังก์ชัน Delivery เพ่ือให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและเลือกบริการจัดส่งสินค้าตาม Address ที่ลูกค้า
ระบ ุ

- ระบบต้องรองรับการทำงานกรณีร้านค้ามีเปิดดำเนินงานมากกว่า 1 สาขา 
- สินค้าท่ีจัดเก็บอยู่ในคลังสินค้าต้องถูกตีเป็น หาย/เสีย/ชำรุด 

2.การพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ 

 ทีมผู้พัฒนารายงานว่าจะสามารถส่งมอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งใช้งานในห้องปฏิบัติการได้

ภายในสิ้นเดือนกรกฏาคม และจะดำเนินการติดตั้งได้ในเดือนสิงหาคม สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทำการจัดซื้อ

มีทั้งหมดทั้ง 10 รายการ ประกอบด้วย  

 1 ชุดประมวลผล และการคำนวณ จำนวน  4  ชุด 

 2 ชุดประมวลผลสัญญาณ RFID จำนวน ๒ ชุด 

 3 ชุดเสาอากาศสัญญาณ RFID จำนวน ๒ ชุด 

 4 ชุดเครื่องพิมพ์กระดาษแบบความร้อน จำนวน 1 ชุด 

 5 ชุดอ่านสัญญาณ RFID แบบ พกพา จำนวน 1 ชุด 

 6 ชุดเครื่องพิมพ์เอกสาร  จำนวน 1 ชุด 
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 7 ชุดเครื่องพิมพ์กระดาษ QR Code จำนวน 1 ชุด  

 8 ชุดประมวลผลสัญญาณ RFID แบบ USB จำนวน 1 ชุด 

 9 ชุดอุปกรณ์กล้องตรวจจับ  จำนวน 1 ชุด 

 10 ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของการบันทึกภาพและวีดีโอจากกล้องตรวจจับ  จำนวน 1 ชุด  

ทีมผู้พัฒนาระบบชี้แจงว่าตัวอุปกรณ์ RFID ที่จะนำมาติดบนตัวสินค้ามีจำนวนทั้งหมด 1,000 RFID  ซึ่งหากใน

อนาคตสินค้าที่จะวางขายในร้านค้ามีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น อาจส่งผลให้มีตัว RFID ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ดังนั้นร้านค้าอาจจำเป็นต้องใช้วิธี Reuse คือนำตัว RFID ที่ติดบนตัวสินค้าที่ลูกค้าชำระเงินแล้วกลับมาใช้ใหม่  

พร้อมกันนี้ได้นำตัวอย่างแผ่น RFID มาให้เจ้าหน้าที่ดูในที่ประชุม เพื่อช่วยกันคิดหาวิธีติดอุปกรณ์ RFID บนตัว

สินค้า 

3. การปรับปรุงแผนผังห้องปฏิบัติการร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

 ทีมผู้ พัฒนาระบบได้ปรับปรุงการออกแบบแผนผังร้านค้าอัจฉริยะไร้คนให้สอดคล้องกับพ้ืนที่

ห้องปฏิบัติการจริงและเหมาะสมกับลักษณะของตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จะติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ภายในร้านค้า  

สำหรับแผนผังของห้องปฏิบัติการร้านค้าอัจฉริยะไร้คน แบ่งเป็น 4 พ้ืนที่หลัก (Zone) ประกอบด้วย  

 1.Green zone คือพ้ืนที่บริเวณหน้าร้านค้า สำหรับติดตั้งจอแสดงข้อมูลสินค้าและประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับร้านค้า (Desktop Customer)  

 2.Gate zone บริเวณประตูเข้า-ออกร้านค้าซ่ึงควบคุมด้วยชุดคอนโทรลประตู  

 3.Shelf zone บริเวณชั้นวางสินค้าให้ลูกค้าได้เดินดูและเลือกซื้อสินค้า  โดยระยะแรกของการเปิด

ร้านค้า อาจกำหนดให้มีทั้งลูกค้าและเจ้าหน้าที่อยู่ภายในบริเวณดังกล่าว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์

และให้ความช่วยเหลือลูกค้ากรณีระบบเกิดขัดข้องระหว่างการใช้บริการภายในร้าน    

 4.Stock zone เป็นพ้ืนที่สำหรับจัดเก็บสินค้า ตั้งอยู่ภายในสุดของร้าน มีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ามาในบริเวณดังกล่าว เพ่ือนำสินค้าในคลังไปจัดเรียงบนชั้นวางสินค้าที่ Shelf zone  

 ในส่วนของการประชุมครั้งต่อไป ทางทีมผู้ พัฒนาระบบจะนำเสนอความก้าวหน้าของระบบ 

1.Customer POS 2.Customer guard 3.Web Management 4.O2Ox (แอปพลิเคชันสำหรับให้เจ้าหน้าที่

ใช้จัดการระบบหลังบ้าน เช่น การจัดการคลังสินค้า เป็นต้น) และ 5.Flow การทำงาน 
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 ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงนัดหมายวัน-เวลาสำหรับการประชุมครั้งต่อไป คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 14:00 

น. – 16:00 น. สถานที่ประชุมจะสลับสับเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และ 

บริษัทบีเอเอเค จำกัด หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสัปดาห์ 
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รูปการประชุมติดตามความก้าวหน้า 

โครงการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ท ูโอ)  

เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล 

คร้ังท่ี 3 วันที ่9 กรกฎาคม 2563 

 
รูป 1 : รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ตัวแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานฝั่งหน้าบ้าน (O2O 

Customer) 

 

รูป 2 : การแจ้งกำหนดการส่งเอกสารเชิงเทคนิค และรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบรูณ์ของตัวระบบพัฒนาระบบร้านค้า

อัจฉริยะไร้คน
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บันทึกการประชุม 

โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอจัฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ) เพื่อ

ผู้ประกอบการดิจิทัล 

ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คณะผู้วิจัยโครงการ “การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู 

โอ)  เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล” 

2. ทีมผู้พัฒนาระบบจากบริษัท บีเอเอเค จำกัด (BAAK Company Limited)  

(*รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ)  

หัอข้อการประชุม 

- รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาและออกแบบระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ตัว UI Design ของระบบ 
O2O Customer ระบบ O2O Shop Counter และระบบ O2O Guard 

- แจ้งเรื่องเร่งจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในส่วนของงบประมาณ 480,000 บาท ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม  

- แจ้งกำหนดการส่งเอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟแวร์ และรายงานผลการดำเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ของตัวระบบพัฒนาระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2563 

รายละเอียดการประชุม 

1.ระบบ O2O Customer  

ทีมผู้พัฒนาได้ปรับเปลี่ยนการออกแบบตัวแอปพลิเคชัน O2O Customer ให้มีความสวยงามน่าใช้มาก

ขึ้น และเพ่ิมเมนู Shop อีก 1 เมนู ทำให้แอปพลิเคชันมีเมนูทั้งหมด 4 เมนู ได้แก่ 

1.เมนู Promotion: แสดงข้อมูลข้าวสาร โปรโมชั่นส่วนลด สินค้าขายดีและช่องค้นหาสินค้า 

2.เมนู Payment: มี Balance Card แสดงจำนวนเงินที่อยู่ในระบบของเจ้าของบัญชี ผู้ใช้สามารถเติม

เงินเข้าระบบเพ่ือใช้ชำระค่าสินค้า (Top up) และมีวิธีจ่ายเงิน (Payment Methods) ให้ลูกค้าเลือกชำระเงิน

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Mobile banking หรือ e-Wallets (CAMT-Coin) เป็นต้น 
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3.เมนู Shop ประกอบด้วยฟีจเจอร์แสดงรายการสินค้า ตะกร้าสินค้า และรูปแบบการ Shipping ให้

ลูกค้าเลือกรูปแบบการจัดส่งสินค้า 

4.เมนู Profile เมนูสำหรับแสดงข้อมูลเจ้าของบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลสถิติการซื้อสินค้าของผู้ใช้แยกตาม

ประภทสินค้า ข้อมูล Tracking หรือ Delivery status ให้ลูกค้าติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุ และฟีจเจอร์การ

จัดการ (Manage) เพ่ือกำหนดให้ระบบแจ้งเตือน เช่น กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก ลูกค้าสามารถกด

ติดตามและกำหนดให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้าคลังและพร้อมขาย 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ให้เพ่ิมการค้นหาสินค้าด้วย QR Code  
- ให้ลบคำว่า “CAMT” ทั้งหมดออกจากแอพพลิเคชัน 
- เปลี่ยนคำว่า “CAMT Coin” เป็น “C-Coin” เพ่ือเป็นกิมมิคให้คนเดาว่าจะตัว C หมายถึง “CAMT” 

หรือ “CMU” 
- เพ่ิมโลโก้อีกตัว โดยมีลักษณะเป็นคำว่า O2O แต่ตรงตำแหน่งตัวเลข "2" ให้เป็นรูปช้าง 
- แก้ไขคำผิดว่า “Information” เป็น “Information” 
- รูปแบบโปรโมชันควรมีทั้งแบบที่ผู้ใช้ต้องกดรับคูปองก่อนและแบบที่ไม่ต้องกดรับ 
- ตัดฟีจเจอร์รูปแบบการรับสินค้าท่ีร้านออก (Shipping Methods: Pick-up at Store) 
- การจ่ายเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking อาจเลือกใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์เพียงธนาคาร

เดียว (SCB)  
- ข้อกังวลด้านกฎหมายเกี่ยวกับใช้บัญชีธนาคารของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเก็บเงินจากการขาย

สินค้า อยากให้ทางบริษัทบานาน่าตรวจสอบว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเรื่องระบบ Virtual 
Coin แบบถูกกฎหมายหรือไม่  เสนอให้ติดต่อสถาบันการเงินเพ่ือขอเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคลสำหรับ
รับเงินที่ได้จากตัวกลางทางการเงิน (2C2P) 

- เบื้องต้นทางบานาน่าจะทำการตรวจสอบ หากได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง จะเสนอให้
ร้านค้าไร้คนใช้วิธีชำระเงิน 2 แบบ ได้แก่ 1.รับชำระเงินเป็น coin อย่างเดียว และ 2.แยกวิธีชำระเงินมี
ทั้งแบบ Coin และแบบ Cash เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต 

2.ระบบ O2O Shop Counter  

เป็นระบบชำระเงินหน้าเคาเตอร์ภายในร้านค้า ประกอบด้วย เมนูตั้งค่า (Setting) สำหรับให้เจ้าหน้าที่

เปิด-ปิดระบบ และเมนูโหมด (Mode) สำหรับแสดงสถานะของ RFID ว่ามีการเชื่อมต่อกับระบบและพร้อม

สแกนแล้วหรือไม่ ซึ่งสามารถเลือกโหมดการอ่านแทก RFID ได้ว่าต้องการการอ่านด้วยความเร็วระดับใด 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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- เมื่อลูกค้าวางสินค้าลงในแท่นเคาเตอร์แล้ว นอกจากระบบจะแสดงข้อมูลรายการสินค้าและราคาที่ต้อง
จ่ายแล้ว ควรเพ่ิมรูปภาพสินค้าแต่ละรายการลงไปในหน้าตะกร้าสินค้าด้วย  (Cart) เพ่ือให้ลูกค้าทราบว่ามี
สินค้ารายการใดบ้างและมีจำนวนกี่ชิ้นที่ต้องชำระเงิน 

3.ระบบ O2O Guard  

เป็นระบบตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบคอนโทรลประตู  เมื่อลูกค้าเตรียม

ออกจากร้านระบบจะสแกน RFID บนตัวสินค้า เพ่ือตรวจสอบว่าลูกค้าได้ชำระเงินค่าสินค้าครบถูกต้องแล้ว

หรือไม่ หากชำระเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลบนจอมอนิเตอร์ขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ 

แล้วเปิดประตูให้ลูกค้าออกไปได้  แต่ถ้ายังไม่ได้ชำระเงิน ระบบจะส่งเสียงแจ้งเตือน และแสดงข้อมูลรายการ

สินค้าท่ีลูกค้ายังจ่ายเงินไม่สำเร็จ เพ่ือให้ลูกค้าเดินกลับไปชำระเงินใหม่ที่เคาเตอร์ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

- การแสดงข้อมูลบนจอมอนิเตอร์ ขาดข้อมูลจำนวนสินค้าที่ลูกค้ายังจ่ายเงินไม่สำเร็จ (รายชิ้น) 

4.วิธีติด Tag RFID บนตัวสินค้า 

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเสนอวิธีติด Tag RFID บนตัวสินค้าที่จะวางขายในร้านค้า เช่น การติดสติ๊กเกอร์ 

RFID บนตัวสินค้าโดยตรง หรือการฝัง Tag RFID บนแผ่นฉลากสินค้าแล้วค่อยนำฉลากไปคล้องติดกับตัวสินค้า

อีกที ดังรูปที่ 1 และ 2  (ต้นทุน Tag RFID ประมาณชิ้นละ 8 บาท) 
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รูปการประชุมติดตามความก้าวหน้า 

โครงการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ)  

เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล 

คร้ังท่ี 4 วันที ่17 กรกฎาคม 2563 

 

 

รูป 1 : - รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาและออกแบบระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน ตัว UI Design ของระบบ O2O Customer 

ระบบ O2O Shop Counter และระบบ O2O Guard  

 

รูป 2 : แจ้งกำหนดการส่งเอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟท์แวร์ และรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบรูณ์ของตัว

ระบบพัฒนาระบบร้านคา้อัจฉริยะไร้คน ก่อนวันที ่15 สิงหาคม 2563 
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บันทึกการประชุม 

โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอจัฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ) เพื่อ

ผู้ประกอบการดิจิทัล 

ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คณะผู้วิจัยโครงการ “การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : 

โอ ทู โอ)  เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล” 

2. ทีมผู้พัฒนาระบบจากบริษัท บีเอเอเค จำกัด (BAAK Company Limited)  

(*รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ)  

3.นักศึกษาโครงการค้นคว้าอิสระ ชั้นปี 4 สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัอข้อการประชุม 

- รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแอปพลิเคชัน O2Ox สำหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือใช้จัดการร้านค้า ระบบ 
O2O Shop Counter และระบบ O2O Security Alert System (O2O Guard) 

- รายงานความคืบหน้าเรื่องการจัดซื้อและกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับห้องปฏิบัติการ
ร้านค้าอัจฉริยะไร้คน   

- ร้องขอเอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟแวร์ (SRS) และคู่มือการใช้งาน (User Manual) ของ
ระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คนจากบริษัทบานาน่าฯ  

- การปรึกษาหารือเพ่ือเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

รายละเอียดการประชุม 

1.ความก้าวหน้าการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

1.1 ระบบ O2O Shop Counter 

ทีมผู้พัฒนาได้แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่คณะผู้วิจัยเสนอแนะตามเนื้อหาการประชุมความก้าวหน้าครั้งที่ 4 

พร้อมทั้งได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน O2O Shop Counter ให้มีความสวยงามน่าใช้มากขึ้น ครั้งนี้ได้แนะนำ
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วิธีการตั้งค่าโหมดความเร็วในการอ่าน Tag RFID (Select Mode Reader) ประกอบด้วย โหมด Buffer Real-

time และ Fast switch 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- โหมดความเร็วในการอ่าน Tag RFID ทั้ง 3 โหมดแตกต่างกันอย่างไร Buffer, Realtime, Fast Switch 
ควรตั้งค่าเริ่มต้นเป็นโหมดใด (Default) จึงจะเหมาะสมกับธุรกิจร้านค้าไร้พนักงาน  ขอข้อมูลทางเทคนิคเรื่อง
ของการอ่าน  Tag RFID แต่ละรูปแบบเพ่ิมเติม 

- หน้าตะกร้าสินค้า (Cart) ที่ใช้สรุปข้อมูลรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องชำระเงินบนจอมอนิเตอร์ ควรเพ่ิม
คอลัมน์ “จำนวนสินค้า” (Qty.) และคอลัมน์ “ราคาต่อหน่วย” (Unit Price) 

- ดำเนินการทำเรื่องร้องขอ OAuth 

1.2 ระบบ O2O Security Alert System (O2O Guard) 

ระบบตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า ที่เชื่อมต่อกับระบบคอนโทรลประตู  ระบบจะสแกน RFID บน

ตัวสินค้า เพ่ือตรวจสอบว่าลูกค้าได้ชำระเงินค่าสินค้าครบถูกต้องแล้วหรือไม่ หากชำระเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะแสดงข้อมูลบนจอมอนิเตอร์ขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ แล้วเปิดประตูให้ลูกค้าออกไปได้  แต่ถ้ายัง

ไม่ได้ชำระเงิน ระบบจะส่งเสียงแจ้งเตือน และแสดงข้อมูลรายการสินค้าที่ลูกค้ายังจ่ายเงินไม่สำเร็จ เพ่ือให้

ลูกค้าเดินกลับไปชำระเงินใหม่ที่เคาเตอร์ ทีมผู้พัฒนาระบบได้ทำการแก้ไขและออกแบบหน้าจอมอนิเตอร์ให้มี

ความสวยงามมากยิ่งข้ึน 

1.3 ระบบ O2Ox (Application for staff) 

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการจัดการร้านค้าส่วนหลังร้าน ได้แก่ การจัดการคลังสินค้า 

(Warehouse) การจัดการโลจิสติกส์ (Delivery) การรายงานปัญหาข้อผิดพลาดจากการใช้งานระบบ 

(Feedback) โดยระบบจะมี Dashboard สำหรับการแจ้งสถานะสินค้าในคลังแยกตามประเภทสินค้า 

(Category) เพ่ือแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ว่ามีสินค้าประเภทใดบ้างที่ใกล้หมดอายุ หรือสินค้าประเภทใดบ้างที่ใกล้

หมดสต๊อก เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

- ให้ เพ่ิมการระบุ  Lead time, Safety stock, Batch order ของสินค้าแต่ละตัวได้  เพ่ือให้ระบบ
คำนวณหาจุดสั่งซื้อซ้ำได้ (Reorder point)  

2. ความคืบหน้าเรื่องการจัดซื้อและกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
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 ทีมพัฒนาระบบจากบริษัทบานาน่าฯ แจ้งความคืบหน้าและยืนยันการจัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จะได้รับ

พัสดุคุรุภัณฑ์ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้  และสามารถดำเนิการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ภายในช่วง

ต้นเดือนสิงหาคม  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  

- ในส่วนของแอปพลิเคชัน O2O Customer ต้องการให้เพ่ิมฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลสินค้าผ่านการพิมพ์

ชื่อสินค้า (Keyword) และการสแกน QR Code ที่ติดอยู่บนตัวสินค้า  เพ่ือให้ระบบแสดงข้อมูลสินค้าใน

รูปแบบ ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ ได้โดยการสแกน ได้ 

- จำเป็นต้องมีโมดูลการเงิน (Finance) สำหรับการจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่ายของร้านค้า และระบบ

ต้องสามารถสร้างเอกสารรายงานทางการเงินเพื่อรายงานแก่เจ้าของธุรกิจได้ 

- ให้เพ่ิมโลโก้ 4 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาโครงการลงในหน้าแรกของแอปพลิเคชัน 

ได้แก่ 1.แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0  2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  3.

คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และ 4.บริษัทบานาน่า จำกัด  

- ย้ำเรื่องการจัดส่งเอกสาร SRS และคู่มือการใช้งาน (User Manual) ของระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

ตามมาตรฐานวิศกรรมซอฟแวร์  
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รูปการประชุมติดตามความก้าวหน้า 

โครงการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ)  

เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล 

คร้ังท่ี 5 วันที ่24 กรกฎาคม 2563 

 
รูป 1 : รายงานความกา้วหน้าการพัฒนาแอปพลิเคชัน O2Ox สำหรับเจ้าหน้าท่ีเพื่อใช้จัดการร้านค้า ระบบ O2O Shop Counter 

และระบบ O2O Security Alert System (O2O Guard)  

 
รูป 2 : การร้องขอเอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟท์แวร์ (SRS) และคู่มือการใช้งาน (User Manual) ของระบบร้านคา้

อัจฉริยะไร้คนจากบริษัทบานาน่าฯ และ ปรึกษาหารือเพื่อเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าอัจฉริยะไร้คน



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

บันทึกการประชุม 

โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอจัฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ) เพื่อ

ผู้ประกอบการดิจิทัล 

ครั้งที่ 6 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คณะผู้วิจัยโครงการ “การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ 

ทู โอ)  เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล” 

2. ทีมผู้พัฒนาระบบจากบริษัท บีเอเอเค จำกัด (BAAK Company Limited)  

(*รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ)  

หัอข้อการประชุม 

- รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแอปพลิเคชัน O2Ox เมนูการจัดการคลังสินค้า (Stock) 
- การจัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟแวร์ (SRS)  
- กำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในห้องปฏิบัติการร้านค้าไร้คน  

รายละเอียดการประชุม 

1.ความก้าวหน้าการพัฒนาแอปพลิเคชัน  O2Ox ในส่วนของเมนูสำหรับการจัดการคลังสินค้า (Stock) 

ประกอบด้วย 

- Stock-in : เมื่อมีสินค้าเข้าคลัง เจ้าหน้าที่ต้องทำการติด Tag RFID บนตัวสินค้าทุกชิ้นก่อน จากนั้นจึง
สแกน RFID เพ่ือบันทึกข้อมูลสินค้าเข้าคลัง  ทีมผู้วิจัยมีความเห็นว่ายังขาดข้ันตอนการตรวจรับสินค้าก่อน
นำเข้าคลัง (Good Receipt) ให้ทีมผู้พัฒนาระบบกลับไปเพ่ิมข้ันตอนการออกใบ Good Receipt ด้วย 
กล่าวคือเมื่อมีซัพพลายเออร์นำสินค้ามาส่ง พนักงานจะต้องตรวจสอบและยืนยันจำนวนการสั่งซื้อสินค้ากับ
จำนวนสินค้าที่ได้รับมาว่าถูกต้องหรือไม่ เพ่ือออกใบรับสินค้า (Good Receipt) ก่อนนำสินค้าเข้าคลังและนำ
ขึ้นชั้นวางขายสินค้าต่อไป (Shelf) ซึ่งการเคลื่อนย้ายสินค้าภายหลังจากข้ันตอนการออกใบ Good Receipt 
จึงจะถือเป็นกระบวนการภายในคลังสินค้า (Internal Process) 

- Stock Out : เป็นเมนูตรวจสอบและยืนยันการทำรายการเอาสินค้าออกจากคลังเพ่ือนำขึ้นชั้นวางสินค้า 
(Stock-out to Shelf) หรือเอาสินค้าออกจากคลังเพราะสินค้าหมดอายุ (Stock-out to Expire) 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (ไม่ได้มาซื้อสินค้าท่ีร้านค้า) มีกระบวนการตัดสต๊อกอย่างไร 
- ทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในกระบวนการจัดการคลังสินค้า เช่น การรับสินค้า การย้ายสินค้าไปยังส่วนงาน

ต่าง ๆ ทีมผู้พัฒนาระบบได้สร้างตารางสำหรับบันทึกข้อมูลประวัติการทำรายการ (Transaction) หรือไม่ 
- ควรแบ่งสต๊อกสินค้าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่1.Standard Stock : สต๊อกสินค้าท่ัวไปที่สามารถ

เคลื่อนย้ายไปส่วนต่าง ๆ เพ่ือการดำเนินกิจกรรมภายในธุรกิจได้ 2.Blocked Stock : สต๊อกสินค้าที่ถูกล๊อกไว้ 
ห้ามเคลื่อนย้ายหรือนำไปใช้ในกิจกรรมของธุรกิจ เช่น สินค้าท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน สินค้ารอคืน เป็นต้น 3.Wait 
for Inspection Stock : สินค้ารอการตรวจสอบคุณภาพ 

2.การจัดทำเอกสารขอ้กำหนดความต้องการของซอฟแวร์ (SRS)  

 ทีมผู้พัฒนาระบบบริษัทบานาน่าแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสาร SRS  คาดว่าจะ

สามารถทยอยส่งเอกสารให้กับคณะผู้วิจัยได้ภายในอาทิตย์หน้า 

3.แผนและกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในห้องปฏิบัติการร้านค้าอัจฉริยะไร้คน 

 บริษัทบานาน่าแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้จัดเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถ

เข้ามาทำการติดตั้งอุปกรณ์ได้ภายในอาทิตย์หน้า โดยอุปกรณ์หลักที่จะทำการติดตั้งได้แก่ 1.RFID Guard ตรง

ประตูทางเข้า-ออกร้านค้า และ 2.แท่น RFID Counter (แคชเชียร์สำหรับวางสินค้าเพ่ือชำระค่าสินค้า)  โดย

ทางคณะผู้วิจัยรับทราบและจะทำหนังสือภายในแจ้งคณบดีและฝ่ายอาคารสถานที่ เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ที่ห้องปฏิบัติการซึ่งอาจมีเสียงดังรบกวนบุคลากรในบริเวณใกล้เคียง   

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

- ข้อจำกัดของระบบ : กรณีระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง กระบวนการทำงานของร้านค้าอัจฉริยะไร้คนจะ

ไม่สามารถดำเนินการได้แบบสมบูรณ์ 

- ให้ทำหนังสือแจ้งคณบดีและฝ่ายอาคารสถานที่เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ห้องปฏิบัติการ O2O

ในสัปดาห์หน้าซึ่งอาจมีเสียงดังรบกวนบุคลากรในบริเวณใกล้เคียง 

- ให้จัดทำภาพ Infographics สรุปฟังก์ชันความสามารถของแอพพลิเคชัน O2O Customer และ O2Ox 

เพ่ือนำไปใช้ในการนำเสนอแก่หน่วยงานภายนอก 
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รูปการประชุมติดตามความก้าวหน้า 

โครงการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ : โอ ทู โอ)  

เพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัล 

คร้ังท่ี 6 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1 : การประชุมรายงานความกา้วหน้าการพัฒนาแอฟพลิเคชัน O2Ox เมนูการจัดการสต๊อกสินค้า (Stock) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 2 และ 3 : รายงานการจดัเตรียมอุปกรณฮ์ารด์แวรส์ำหรับติดตั้งในห้องปฏิบัติการร้านค้าอัจฉรยิะไรค้น O2O 
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