นวัตกรรม ระบบล่ามออนไลน์ Application “ LARM ”
ธาดา อรรถวุฒิศิลป์

บทคัดย่ อ
1.บทสรุปผู้บริหาร
ประเทศไทยมี ช าวต่ า งชาติ เ ดิ น ทางเข้า มาประมาณ 20 ล้า นคนต่ อ ปี สร้ า งมู ล ค่ า
ทางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน หลายแสนล้านบาทต่อปี ซึ่งความสามารถในการสื่ อสาร
ภาษาที่ 3 ของคนไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่ามาก ความไม่สามารถสื่ อสารกับชาวต่างชาติได้ใน
ระดับที่ดีพอ นามาซึ่ งความเสี ยหาย และสู ญเสี ยโอกาสทางการค้า การลงทุน รวมถึงการ
ให้บริ การภาครัฐ ที่มิอาจประเมินค่าได้เลย
และในบางสถานการณ์ ที่ชาวต่ างชาติ ได้รับความเดื อดร้ อน จากเหตุ ภยั พิบตั ิ เหตุ
อาชญากรรม

อุบตั ิเหตุ การพลัดหลง สิ่ งของหาย หรื อมีธุระจาเป็ นบางประการที่ตอ้ งการ

การสื่ อสารที่ชดั เจน เข้าใจถูกต้องตรงกัน ซึ่ งความคลาดเคลื่อนทางการสื่ อสาร หรื อ ความ
ล่ าช้าในการตอบสนองต่ อเหตุ การณ์ อนั เนื่ องมาจากอุ ปสรรคทางด้า นภาษา โดยเฉพาะ
บริ การภาครัฐ เช่น สถานีตารวจ โรงพยาบาล ที่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วนนาทีชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นการ
สอบถามอาการผูป้ ่ วย หรื อการสอบสวนปากคาเบื้องต้นของผูเ้ สี ยหาย ซึ่ งการจะหาล่ามหรื อ
ผูท้ ี่สามารถสื่ อสารภาษานั้นๆได้ ต้องใช้เวลานานอย่างมากในปั จจุบนั หรื อไม่สามารถหา
ได้เ ลยในบางแห่ ง บางเวลา จนทาให้ปั ญหาเล็กๆ ได้ข ยายใหญ่ โตเพีย งเพราะอุ ปสรรค
ทางด้านภาษา
ซึ่ งการใช้บริ การล่ามในปั จจุบนั นั้น มีขอ้ จากัดเรื่ องระยะทาง การเดิ นทาง สถานที่
อัตราค่าจ้าง อีกทั้งเรื่ องความปลอดภัยของล่ามที่เดินทางไปแปลตามสถานที่นดั พบ หรื อนัด
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ประชุม ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่มีบริ การล่ามทางโทรศัพท์ที่มากนัก เนื่องจากต้องลงทุนจ้างล่ามมา
ประจาที่ศูนย์ให้บริ การ (Call center) เพื่อคอยรับโทรศัพท์ตลอดเวลา ต้องใช้งบประมาณ
จานวนมากไม่คุม้ ค่าการลงทุน
ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒั นามาอย่างต่อเนื่อง และมีตน้ ทุน
ที่ถูกกว่าในอดีตเป็ นอย่างมาก ทางบริ ษทั ล่ามออนไลน์ จากัด จึงได้คิดค้นที่จะพัฒนาระบบ
ที่สามารถเชื่ อมโยงล่ามและผูท้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การล่ามเข้าด้วยกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิด
เป็ นระบบ “sharing economy” และ “collaborative consumption” ที่ดี โดยคนที่ตอ้ งการใช้
บริ การล่ามเพียงแค่เปิ ดแอพพลิเคชัน่ ล่าม “Application Larm” และกดเลือกภาษาที่ตอ้ งการ
ระบบจะทาการค้นหาล่ามและสามารถโทรผ่านระบบ VOIP ให้ล่ามที่อยูท่ ี่ใดก็ตาม สามารถ
ที่จะช่ วยแปลภาษาให้โดยทันที โดยมี ตน้ ทุ นและราคาการให้บริ การที่ ถูกกว่าล่ ามที่ ตอ้ ง
เดินทางมาแปลภาษาแบบอยูต่ ่อหน้าจริ งๆ
จากการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน และปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ทาให้เชื่อว่า บริ ษทั ล่าม
ออนไลน์ จ ากัด จะสามารถพัฒ นาบริ ก ารล่ า มออนไลน์ ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่น LARM ให้
สามารถตอบโจทย์แ ละแก้ไขปั ญหาของผูค้ นที่ มี ปัญ หาหรื อ อุ ปสรรคในการสื่ อสารกับ
ชาวต่างชาติต่างภาษา ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนธุรกิจที่วางไว้อย่างแน่อนอน

2.ข้ อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
ล่ามออนไลน์ ช่วยไทยก้าวไกล รับ AEC
2.2 พันธกิจ (Mission)
เชื่อมโยงล่ามแปลภาษากับผูใ้ ช้งานทัว่ โลกเข้าด้วยกัน
2.3 วัตถุประสงค์ (Objective)
2.3.1 ทลายกาแพงอุปสรรคด้านภาษา ในการสื่ อสารระหว่างคนต่างชาติ ต่างภาษา
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2.3.2 ทาให้คนที่สามารถสื่ อสารได้มากกว่าหนึ่ งภาษามีรายได้เสริ ม และทาให้ผูท้ ี่
ต้องการใช้บริ การล่าม มีราคาค่าบริ การที่ถูกกว่าเดิม
2.3.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการเจรจาการค้าทางธุรกิจ
และอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว อัน เนื่ องมาจากการขจัดอุ ปสรรคด้านการ
สื่ อสารกับคนต่างชาติ
2.4 เป้ าหมายทางธุรกิจ (Goals)
2.4.1 มี ย อดผูใ้ ช้ง านผ่า นระบบล่ ามออนไลน์ 350 คน/เดื อ น โดยเฉลี่ ยใช้ง าน 1
ชัว่ โมง/เดือน หรื อ 21,000 นาที/เดือน ในปี ที่ 1 และมีอตั ราการเติบโตของการใช้งานที่ 20%
20% 25% 25% ในปี ที่ 2 ถึง ปี ที่ 5 ตามลาดับ
2.4.2 มีล่ามมาสมัครให้บริ การผ่านระบบล่ามออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 350 คน ใน 3
เดือนแรกของการเปิ ดให้บริ การ และมีจานวนล่ามมาสมัครเพิ่มขึ้น ที่ 20% 20% 25% 25%
ในปี ที่ 2 ถึง ปี ที่ 5 ตามลาดับ โดยล่ามจะมีได้รับส่ วนแบ่ง 70% ต่อนาที หรื อคิดเป็ นเงิน 21
บาท/นาที โดยทางบริ ษทั จะคิดค่าบริ การจากผูใ้ ช้บริ การที่อตั รานาทีละ 30 บาท
ที่คิดค่าบริ การ
2.5 ความเป็ นมาของโครงการ
ผูจ้ ดั ทาแผนธุ รกิจนี้ ได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาดูงานยังต่างประเทศ
หลายครั้งหลายคราด้วยกัน และมีอยูค่ รั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2556 ผูจ้ ดั ทาแผนธุ รกิจนี้
ได้เดินทางไปประเทศจีน ซึ่งการใช้ชีวิตตามปกติในการซื้ ออาหาร เดินทาง ก็สามารถเอาตัว
รอดได้ดว้ ยการเปิ ด Dictionary หรื อ หนังสื อแนะนาการท่องเที่ยวเที่ยวที่จะมีประโยคหรื อ
บทการสนทนาที่ให้เราได้พูดตามหรื อใช้สื่อสารกับชาวจีนในชี วิตประจาวัน แต่พอจะเป็ น
การสื่ อสารเช่ นสอบถามเรื่ องรอบการชมการแสดง หรื อสอบถามเรื่ องที่ มีความซับซ้อน
ขึ้นมาพอสมควร แอพพลิเคชัน่ การแปลภาษาที่มีอยู่ ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการสื่ อสารได้
ซึ่ งผูจ้ ดั ทาแผนธุ รกิจก็เลยใช้วิธีการโทรศัพท์ไปหาเพื่อนสมัยมัธยมที่เรี ยนอยู่ที่เมืองจีน ให้
ช่วยแปลการสื่ อสารทางโทรศัพท์ให้ผม โดยการเปิ ด Speaker phone ซึ่ งผูจ้ ดั ทาแผนธุ รกิจ
พูดไทย และเพื่อนแปลเป็ นจีนให้คู่สนทนาของผูจ้ ดั ทาแผนธุ รกิจที่ยืนอยู่ตรงหน้า ฟั งเป็ น
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ภาษาจีน และคนจีนก็พูดจีน เพื่อนของผูจ้ ดั ทาแผนธุ รกิจก็แปลเป็ นไทย จากเหตุการณ์ครั้งนี้
ทาให้ผูจ้ ัดท าแผนธุ ร กิ จ คิ ด ว่า น่ า จะมี แ อพพลิ เคชั่น ที่ เ ชื่ อ มโยง คนที่ ส ามารถสื่ อสารได้
มากกว่า 2 ภาษา มาให้บริ การให้กบั ผูท้ ี่มีความต้องการสื่ อสารกับชาวต่างชาติ ต่างภาษา แต่
ไม่สามารถสื่ อสารได้
2.6 รายละเอียดสิ นค้ าและบริการ
พัฒนาระบบ Application บนโทรศัพท์ Smartphone ชื่อว่า Application “Larm”
โดยเป็ น Platform กลางที่ให้คนที่มีความสามารถในการสื่ อสารได้มากกว่า 1 ภาษา และอยู่
ในขั้นที่ดีพอที่จะแปลภาษาหนึ่ งไปเป็ นอีกภาษาหนึ่ งได้อย่างถูกต้อง ได้ใจความตรงตาม
วัต ถุ ประสงค์ข องผูพ้ ู ดที่ จ ะสื่ อ สารไปยัง ผูฟ้ ั งหรื อ ผูร้ ั บสาร โดย Application “Larm” จะ
สามารถให้ล่ามและผูใ้ ช้บริ การโทรหากันได้ผ่านระบบ Voice over IP หรื อ VOIP โดยการ
เปิ ด Speaker phone ให้ผูพ้ ูดและผูฟ้ ั งพูดสนทนากัน โดยตัวล่ามจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ก็
ได้ ขอเพียงแค่มี Internet ซึ่ งเมื่อฟั งผูพ้ ูดๆเสร็ จ ล่ามก็จะพูดแปลให้คู่สนทนาอีกฝั่งหนึ่ งฟั ง
เป็ นอีกภาษาหนึ่ ง โดยมีรูปแบบการคิดค่าบริ การเป็ นนาที ในราคาประมาณนาทีละ 1 USD
หรื อประมาณ 30 บาท/นาที

3.แผนการตลาดของธุรกิจ
3.1 การกาหนดการแบ่ งส่ วนตลาด ตลาดเป้ าหมาย และจุดยืนผลิตภัณฑ์
3.1.1 การกาหนดส่ วนแบ่ งตลาด
1. ตลาดล่ามแปลภาษาสาหรับการประชุมขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีผพู ้ ูดหรื อวิทยากร
คนละภาษากับผูฟ้ ั ง โดยตลาดประเภทนี้ จะเลือกใช้บริ การล่ามพูดพร้ อม (Simultaneous
interpreting) เป็ นหลัก โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นการว่าจ้างบริ ษทั ที่ รับงานประเภทนี้ โดยตรง
เนื่องจากจะต้องมีการใช้อุปกรณ์และความซับซ้อนในการติดตั้งระบบ ตลาดจนการบริ หาร
จัดการล่าม และหูฟังสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
2. ตลาดล่ ามแปลภาษาสาหรับการเจรจาธุรกิจการค้ า ที่เป็ นทางการพอสมควร
ซึ่ ง จะมี ผู ้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ ม ากนัก โดยตลาดประเภทนี้ มัก จะใช้บ ริ ก ารล่ า มกระซิ บ
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(Whisper interpreting) หรื อ ล่ า มพู ดตาม (Consecutive interpreting) เป็ นหลัก โดยลู กค้า
มักจะติดต่อผ่านบริ ษทั ตัวกลางที่น่าเชื่อถือ เป็ นหลัก โดยลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ขนาด
กลางถึงใหญ่ หรื อเป็ นภาครัฐ ที่มีงบประมาณในการว่าจ้างล่ามแปลภาษาในระดับราคาที่สูง
เพื่ อ ให้ไ ด้ล่ า มคุ ณ ภาพ เนื่ อ งจากการติ ด ต่ อ งานนั้น ระหว่ า งคนต่ า งชาติ มี ค วามส าคัญ
พอสมควร
3. การเจรจาธุรกิจ ที่ไม่ เป็ นทางการมากนัก เช่ น การไปติดต่อซื้ อสิ นค้าจาก
ต่างประเทศ หรื อการเจรจาการค้าหรื อธุ ระที่ไม่ได้สาคัญมากนัก มักจะมีการว่าจ้างล่ามจาก
บุคคลโดยตรง หรื อนักศึกษาที่เรี ยนอยูต่ ่างประเทศ มากกว่าการจ้างล่ามมืออาชีพโดยเฉพาะ
เนื่องจากมีราคาค่าจ้างที่ถูกกว่า
4. ในตลาดส่ วนนี้จะเป็ นโอกาสหรื อเหตุการณ์ ที่ไม่ ได้ คาดหมายมาล่วงหน้ า ว่า
จะต้องมีการสื่ อสารกับคนต่างชาติ อย่างเป็ นเรื่ องเป็ นราว แต่ เกิดจากการประสบปั ญหา
บางอย่างเฉพาะหน้าที่ตอ้ งใช้ความเข้าใจในการสื่ อสารทางภาษาในระดับที่ตอ้ งการความ
ชัด เจน ไม่ คลุ ม เครื อ เช่ น เกิ ด มี เ หตุ ส าคัญ ที่ ต ้อ งติ ด ต่ อ กับเจ้าหน้า ที่ ต ารวจ หรื อ แพทย์
พยาบาล หรื อ คนขับแท็กซี่ หรื อเรื่ องบางเรื่ องที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนเฉพาะหน้า ซึ่ งการ
แก้ปัญหาอุ ปสรรคทางภาษาตรงจุดนี้ มักจะมี การใช้ แอพพลิ เคชั่นแปลภาษาที่ แปลโดย
คอมพิวเตอร์ หรื อ แปลศัพท์เป็ นคาๆ และชี้ให้ดูบา้ ง เพื่อช่วยแปลภาษาในเบื้องต้น สุ ดท้าย
แล้วหากมีความจาเป็ นจริ งๆ ก็อาจจะต้องติดต่อหาล่ามแปลภาษาแบบกระทันหัน ซึ่ งหาได้
ยากลาบากพอสมควร
3.1.2 ตลาดเป้ าหมาย
โดยตลาดเป้ า หมายของระบบล่ า มออนไลน์ผ่าน Application “Larm” นี้ ให้
ความสาคัญกับ ตลาดใน ข้อ 3 และ ข้อ 4 เป็ นหลัก และในส่ วนของกลุ่มนักธุ รกิจรุ่ นใหม่ ที่
ต้องการเจรจาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มธุ รกิจที่ตอ้ งปฏิสัมพันธ์หรื อให้บริ การ
แก่นกั ท่องเที่ยวชาวจีนเมื่อมีปัญหา รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวเมืองจีน
ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเป็ นจานวนมากในแต่ละปี
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3.1.3 จุดยืนของการให้ บริการ
ส าหรั บ จุ ด ยื น ของ ระบบล่ า มออนไลน์ ผ่ า น Application “Larm” ล่ า ม คื อ
การมุ่งสร้างรายได้เสริ มให้กบั คนบนโลกใบนี้ที่สามารถสื่ อสารได้มากกว่า 1 ภาษา และช่วย
ทลายกาแพงภาษาในการสื่ อสารระหว่างคนต่างชาติต่างภาษา โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่
ความสะดวก รวดเร็ว และราคาค่าบริ การที่ไม่แพงจนเกินไป
3.2 การวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาด ( 7P )
3.2.1 Product รู ปแบบและคุณสมบัติของการให้ บริการ
- เป็ นบริ การที่ ช่ ว ยแก้ ปั ญหาให้ ก ั บ ผู ้ ค นที่ มี อุ ป สรรคไม่ ส ามารถสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศกับคนต่างชาติต่างภาษาได้อย่างเข้าใจรู ้เรื่ อง
- เป็ นบริ ก ารที่ เ ชื่ อ มโยงล่ า มหรื อ บุ ค คลที่ ส ามารถพู ด ได้ม ากกว่า 1 ภาษา ให้ม า
ออนไลน์อยูใ่ นระบบแอพพลิเคชัน่ Larm และให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถโทรหาล่ามผ่านระบบ
VOIP เพื่อให้ช่วยแปลภาษาให้กบั คนต่างชาติที่กาลังสื่ อสารอยูไ่ ด้เข้าใจ
- ในช่ วงแรกจะเป็ นบริ การล่ามแปลภาษาออนไลน์ เฉพาะ 3 ภาษาหลักๆ ก่อน คือ
ไทย-อังกฤษ ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่ งโดยเฉพาะภาษาจีนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลายล้านคนต่อปี ร่ วมถึงการเจรจาการค้าระหว่างคนไทย
และคนจีนที่มีเป็ นจานวนมาก
3.2.2 Price ตาแหน่ งราคาของการให้ บริการ
- การคิดค่าบริ การจะคิดในรู ปแบบจานวนนาทีที่ผูใ้ ช้บริ การโทรหาล่ามเพื่อให้ช่วย
พู ด แปลภาษา โดยมี ค่ า บริ ก ารที่ 30 บาท/นาที โดยล่ า มจะได้รั บส่ ว นแบ่ ง 70% คื อ 21
บาท/นาที และส่ วนที่เหลือจะเป็ นของทางบริ ษทั ล่ามออนไลน์ จากัด
3.2.3 Place ช่ องทางการให้ บริการ การเข้ าถึงลูกค้ า
- แอพพลิเคชัน่ ล่ามจะให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การสามารถโหลดได้จาก Play store และ
App store จากนั้นทาการลงทะเบียนและเติมเงินเข้ามาในระบบผ่านบัตรเครดิต หรื อบัตร
เดบิต หรื อจะผ่านระบบของทาง Apple pay ก็สามารถทาได้ง่ายและทันที
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- กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็ นนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ที่เข้ามา
เที่ยวเมืองไทย หรื อกลุ่มคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศที่มีการสื่ อสาร 3 ภาษาดังกล่าวนั้น จะ
อาศัยการโฆษณาทางสื่ อสังคมออนไลน์เช่น Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่ อสารไปยัง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้รับรู ้ถึงบริ การล่ามออนไลน์
- กลุ่มนักธุรกิจที่ตอ้ งมีการเจรจาการค้าที่ตอ้ งใช้ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น โดยจะ
ร่ วมมือกับสภาหอการค้าไทย และกรมส่ งเสริ มการส่ งออกเพื่อประชาสัมพันธ์บริ การนี้
3.2.4 Promotion การส่ งเสริมการขายต่ างๆ
- ทาระบบ Online marketing ผ่าน Social เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังล่าม หรื อคนที่
สามารถสื่ อสารได้มากกว่า 1 ภาษา ให้มาสมัครรั บงานผ่านระบบฯ ประกอบกับการทา
Direct Marketing ไปยังตัวล่าม หรื อนักศึกษาที่เรี ยนอยู่ต่างประเทศ ซึ่ งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ก็
จะมี กลุ่มสังคมบนโลก Social อยู่แล้ว ในการติดต่อส่ งข่าวสารระหว่างกัน เช่ น Facebook
Group หรื อ Group Line เพื่อช่วยกันกระจายข่าวสาร ระบบบริ การล่ามออนไลน์ Application
“Larm” ให้แก่ล่ามหรื อนักศึกษาได้รับทราบ
- โดยวางงบการตลาดไว้ที่ 20,000 บาท/เดื อน ในการลงโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง
Google adword และ Facebook
3.2.5 People การสร้ างความเชื่ อมัน่ ผ่ านตัวบุคคล
- ล่ า มคื อ บุ ค คลากรที่ ส าคัญ ในการให้ บ ริ การ โดยทางบริ ษ ัท จะก าหนดผู ้ที่ มี
ความสามารถในแต่ ละภาษา เป็ นคนวัดระดับความสามารถของล่ ามว่าอยู่ใ นเกณฑ์ที่ดี
พอที่จะให้บริ การหรื อไม่ โดยการให้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยตามบททดสอบประมาณ 15-20
นาที เพื่อวัดทักษะการแปลภาษาของล่าม
- นอกจากนี้ ท างบริ ษทั จะทากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการหาล่ า มที่ เป็ นเหมื อ น
ตัว แทนหรื อ Ambassador ของบริ ษ ัท ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ประเด็ น การแชร์ ใ นโลกออนไลน์
อย่างเช่น หานักเรี ยนไทยที่เรี ยนอยู่ต่างประเทศที่ จีน หรื อญี่ปุ่นและนามาทาสื่ อโฆษณาว่า
การมาสมัครเป็ นล่ามกับทางระบบทาให้มีรายได้ในระดับที่สามารถจ่ายค่าเทอมได้เอง และ
ไม่ตอ้ งรบกวนทางบ้าน หรื อผูส้ ู งอายุที่เกษียณแล้วแต่ครั้งหนึ่งเคยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษา
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ในองค์กรภาครั ฐหรื อ ภาคเอกสาร ก็ส ามารถมี ร ายได้ห ลัง เกษี ย ณที่ น่า พอใจผ่า นระบบ
แอพพลิเคชัน่ ล่ามได้อีกด้วย เป็ นต้น
3.2.6 Process การสร้ างระบบเพื่อให้ ผู้บริโภคใช้ บริการได้ สะดวก
- ธุรกิจการให้บริ การล่ามออนไลน์ผา่ นระบบ VOIP นี้ Process สาคัญคือการ
ออกแบบแอพพลิเคชัน่ ให้ใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน โดยทางบริ ษทั ได้จดั ทาตัวแอพพลิเคชัน่
ต้นแบบ (Prototype) ในหลายเวอร์ชนั่ ด้วยกัน เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การได้ลองใช้และทาการจด
บันทึกหรื อปั ญหาข้อขัดข้องต่างๆของการใช้งานเพื่อมาพัฒนาและออกแบบแอพพลิเคชัน่
ก่อนที่จะมีการพัฒนาตัวจริ งให้ผใู ้ ช้บริ การได้โหลดไปใช้
3.2.7 Physical Evidence การออกแบบกระบวนการให้ บริการให้ มคี วามน่ าประทับใจ
- ทางบริ ษทั ได้ออกแบบแอพพลิเคชัน่ โดยใช่ทีมงานมืออาชีพไม่เพียงแต่ใช้งานง่าย
เท่านั้นแต่ยงั จะต้องมีการออกแบบสี โลโก้ ปุ่ มกดต่างๆ ที่ดูสวยงามน่าใช้อีกด้วย
- นอกจากนี้ ในตัวแอพพลิเคชั่นยังจะมีฟังก์ชั่นให้สามารถกดแนะนาบริ การ หรื อ
ปรับปรุ งบริ การ ตลอดจนให้คะแนนการใช้บริ การเพื่อนามาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป

4.แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
4.1 สถานทีต่ ้ัง
บริ ษทั ล่ามออนไลน์ จากัด ตั้งอยูท่ ี่ บ้านเลขที่ เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
4.2 เทคโนโลยีทใี่ ช้ ในการบริการ
- ระบบ Cloud server ในการจัดเก็บฐานข้อมูล โดยเป็ นรู ปแบบการเช่า
Cloud ที่อตั ราค่าบริ การ 5,000 บาท/เดือน
- ระบบ Voice over IP หรื อการสื่ อสารทางเสี ยงผ่านโครงข่าย Internet
โดยเป็ นโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นเพื่อทางานบน Cloud ไม่เสี ยค่าบริ การรายเดือน
แต่อย่างใด เนื่องจากทางานบนระบบ Cloud ที่เช่าไว้อยูแ่ ล้ว
4.3 ข้ อบังคับ กฎเกณฑ์ กฎหมาย และมาตราฐานอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ธุ รกิจบริ การล่ามแปลภาษานี้ในปั จจุบนั ยังไม่มีมาตรฐาน หรื อข้อกฎหมายในการ
กากับควบคุมแต่อย่างใด รวมถึง Application ก็เช่นเดียวกัน
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- ในส่ วนของข้อกฎหมายเกี่ยวกับการชาระเงินออนไลน์ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการควบคุมดูแลธุ รกิจบริ การการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2551 ซึ่ งทางบริ ษทั
ไม่ได้ใช้การพัฒนาระบบชาระเงินขึ้นมาเองในตัวแอพพลิเคชัน่ แต่ใช้วธิ ีการเชื่อมระบบการ
ชาระเงินไปยังบุคคลที่ 3 (third party) เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ เช่น ธนาคาร
กสิ กรไทย หรื อ ระบบชาระเงินของ Apple pay เป็ นหลัก เพื่อลดภาระในการพัฒนาฟั งก์ชนั่
ตรงส่ วนนี้ซ่ ึงค่อนข้างยาก และต้องผ่านมาตราฐานที่กฎหมายกาหนด

5.แผนการจัดการองค์การ
5.1 โครงสร้ างองค์ การ
คณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการ
ผูจ้ ดั าร
ฝ่ ายพัฒนา
โปรแกรม

ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายธุรการ
บัญชี การเงิน

5.2 แผนทางด้ านบุคลากร
เนื่องจากบริ ษทั ล่ามออนไลน์ จากัด เป็ นบริ ษทั ขนาดย่อม จึงใช้การจ้างบุคคลากรให้
น้อยที่สุด และตัดการทางานที่ไม่จาเป็ นให้กบั บุคคลภายนอก หรื อบริ ษทั พันธมิตรทาแทน
โดยจะมีการจ้างพนักงานและบุคคลากรรวมเพียงแค่ 3 คน ดังนี้
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6.แผนการเงิน
นโยบายแหล่งเงินทุน
จากการประเมิ นเงิ นลงทุ นเริ่ มต้นของโครงการต้องใช้เงิ น ลงทุ นจ านวนทั้งหมด
ประมาณ 1,100,000 บาท โดยเป็ นการลงทุนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด ไม่มีการกูย้ มื เงินใด ๆ
โครงสร้างการลงทุน
6.1 สมมุติฐาน
บริ ษทั ล่ามออนไลน์ จากัด ได้ทาสมมุติฐานประการจานวนผูใ้ ช้งาน ในระยะปี ที่ 1
ที่จานวน 350 คน/เดือน โดยเฉลี่ย ใช้งาน 1ชม. ต่อเดือน
6.2 ประมาณการทางการเงิน
ประมาณการรายได้
จากสมมติฐานข้างต้น ในปี แรก มีผใู ้ ช้บริ การ 21,000 นาทีต่อเดือน นาทีละ 30บาท
หรื อคิดเป็ น 630,000 บาทต่อเดือน และมีอตั ราการเพิ่มขึ้นของปริ มาณการใช้ที่ 20% 20%
25% 25% ในปี ที่ 2 ถึง ปี ที่ 5 ตามลาดับ รายละเอียดดังตาราง
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