ระบบป้ายราคาอัตโนมัติ
นางสาวกัญชพร วิชญ์โสภณ
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาอิ ส ระครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื" อ ศึ ก ษาและจัด ทําแผนธุ รกิ จ ระบบป้ ายราคา
อัตโนมัติ โดยสรุ ปเนือหาอันได้แก่ ข้อมูลเกี"ยวกับธุรกิจ, แผนการตลาดของธุรกิจ, แผนการผลิต,
ทีมงานผูบ้ ริ หาร และแผนการเงิน ซึ"งการคิดที"มาของธุ รกิจนีมาจากสภาวะแวดล้อมการทํางานที"
ผูจ้ ดั ทําเคยผ่านการทํางานช่ วงนันมาก่อน และดําเนิ นการสื บค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เนตเป็ น
หลัก แล้วทําการสรุ ปและจัดทําเนือหาเป็ นรู ปเล่มดังเนือหาสรุ ปตามด้านล่าง
คําสํ าคัญ
แผนธุรกิจ, ระบบป้ายราคาอัตโนมัติ, อินเตอร์เนต
ธุรกิจทีทํา แนวคิดเกียวกับธุรกิจ
ข้อ มู ล เกี" ย วกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท เอนเจิ ล โซลู ชั"น จํา กัด (Angel Solution Company
Limited) อัน ได้แ ก่ วิสั ยทัศน์ พัน ธกิ จ วัตถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายของธุ รกิ จ ความเป็ นมาของ
โครงการ รายละเอียดสิ นค้าและบริ การ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค รายละเอียดมีดงั นี
วิสัย ทัศ น์ (Vision)
เราจะเป็ นผูน้ าํ และผูช้ าํ นาญงานด้านการออกแบบและพัฒนาพร้อมติดตังระบบป้ าย
ราคาอัตโนมัติ สําหรับธุ รกิ จค้าปลีกอย่างครบวงจร พร้อมส่ งมอบระบบงานและบริ การที"ดีมี
คุณภาพ
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พันธกิจ (Mission)
1. บริ ษทั ฯ จะออกแบบและพัฒนาพร้อมติดตังระบบป้ ายราคาอัตโนมัติ ให้เหมาะสม
กับการใช้งานของลูกค้า มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. บริ ษทั ฯ จะสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้าที"ใช้ระบบฯ ของบริ ษทั ฯ มีบริ การ
ที"เป็ นเลิศทังก่อนและหลังการส่ งมอบงาน
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื"อออกแบบและพัฒนาพร้อมติดตังระบบป้ายราคาอัตโนมัติ โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
2. เพื"อสร้างแบรนด์ให้มีชื"อเสี ยงในตลาด และเพิ"มส่ วนแบ่ งตลาดและรายได้ให้กบั
บริ ษทั ฯ ในอนาคต
เป้ าหมายของธุรกิจ (Goals)
1. มุ่งประกอบธุ รกิจโดยคํานึ งถึงความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนสามารถส่ งมอบ
งานให้กบั ลูกค้าตามเวลานัดหมายได้มากกว่า 90%
2. มีอตั ราการเพิ"มของรายได้ RS% ต่อปี
3. ขยายฐานลูกค้าในธุรกิจประเภทอื"น เช่น Homepro, ไทวัสดุ ฯลฯ ภายใน 5 ปี
ความเป็ นมาของโครงการ
บริ ษทั เอนเจิล โซลูชนั" จํากัด (Angel Solution Company Limited) ก่อตังขึนเพื"อดําเนิน
ธุรกิจการออกแบบและพัฒนาพร้อมติดตังระบบป้ ายราคาอัตโนมัติ เริ" มดําเนินการปี 2560 โดยมี
คุณศุภามน วาณิ ชย์ก่อกุล เป็ นผูบ้ ริ หารกิจการ ซึ" งจุดเริ" มต้นของธุ รกิจนี เนื" องมาจาก แต่เดิ ม
สมัยที"คุณศุภามนเคยทํางานเป็ นผูบ้ ริ หารด้าน IT ในธุ รกิจค้าปลีกแห่ งหนึ" ง ก่อนที"จะเข้าดํารง
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ตําแหน่ งและทํางานในบริ ษทั ต้องไปฝึ กงานที" ร้านสาขาก่อนเป็ นเวลา 7 วัน เพื" อให้ทราบถึ ง
กระบวนการทํา งานทังหมดภายในร้ า นสาขา ตามกฎระเบี ย บของบริ ษ ัท ทํา ให้ ท ราบว่ า
กระบวนการทํางานของร้านสาขามีการทํางานที"ซาซ้
ํ อนยุ่งยากอยู่มากมาย โดยมีกระบวนการ
หนึ" งคือ การติ ดป้ ายราคาบนชันวางสิ นค้าทุ กชันทังหมดภายในร้าน ซึ" งต้องใช้พ นักงานร้ าน
ประมาณ 4-6 คน ในการติ ด ป้ ายราคาให้เสร็ จทังร้ านภายในเวลา 2-3 ชั"วโมง และจะต้อ งทํา
กระบวนการนี เหมื อ นกัน ทังหมดทุ ก สาขา (10,000 สาขา) ทุ ก ๆ เดื อ น ๆ ละ 2 ครั ง ทํา ให้
มองเห็นว่ากระบวนการนีเป็ นการเปลืองทรัพยากร อันได้แก่ กระดาษต้องปริa นและทิงทุกเดือน
กําลังคนที"มาทํากระบวนการนี หากคํานวณเป็ นค่าแรงจะเป็ นการเสี ยค่าใช้จ่ายไป 4-6 คน ใน
เวลา 2-3 ชัว" โมง แทนที"จะให้พนักงานร้านไปทําหน้าที"ตอ้ นรับลูกค้าหรื อบริ การหน้าร้าน ทําให้
สู ญเสี ยโอกาสในการขายของร้านไป จึงได้คิดออกแบบและพัฒนาพร้อมติดตังระบบป้ ายราคา
อัตโนมัติขึนมาเพื"อทําให้กระบวนการทํางานของร้านสาขามีประสิ ทธิ ภาพและเพิ"มโอกาสใน
การขายของร้านมากขึน
ตาราง 1 เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายระบบเดิมและระบบป้ายราคาอัตโนมัติ ต่อ 1 ร้านสาขา
ระบบเดิม (Manual)
รายการต่ อเดือน
จํานวนเงิน (บาท)
ค่ากระดาษสี ประฉี ก
60
พิเศษ
(12 แผ่น ๆ ละ 5
บาท)
ค่านําหมึกเลเซอร์
12
เฉลี"ยต่อแผ่น
(12 แผ่น ๆ ละ 1
บาท)
ค่าแรงงาน
13,500
(6 คน ๆ ละ 3 ชัว" โมง)
รวม 2 รอบ
27,144

ระบบป้ ายราคาอัตโนมัติ
รายการต่ อเดือน
จํานวนเงิน (บาท)
ค่าใช้จ่ายที"มีระบบ
6,940
(ค่าติดตัง 416,400
บาท เวลา 5 ปี )
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หัก รายได้เพิ"มขึน 8%
(รายได้โดยเฉลี"ย
70,000 บาท)

5,600

รวม

1,340

ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1. ช่ ว ยลดปริ ม าณการใช้ก ระดาษและลดปริ ม าณนําหมึ ก พิ ม พ์ ในการจัด ทําป้ า ย
กระดาษสําหรับแสดงราคาสิ นค้า เมื"อมีการปรับเปลี"ยนราคาสิ นค้าหรื อมีโปรโมชัน" ใหม่
2. ช่ วยลดความผิดพลาดในการแจ้งราคาแก่ลูกค้าจากการเปลี"ยนป้ ายแสดงราคาก่อน
เวลาจริ ง หรื อความผิดพลาดในการพิมพ์ป้ายแสดงราคา
3. ลดต้นทุน และสร้างรายได้ทงที
ั "เป็ นตัวเงินให้กบั ร้านค้าสาขาและผูล้ งทุน
การวิเคราะห์ อตุ สาหกรรม
ระบบป้ายราคาอัตโนมัติ มีคู่แข่งหลักคือ บริ ษทั ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด บริ ษทั
เอเซอร์ ประเทศไทย จํากัด และบริ ษทั ซี .เอ็น.ดับบลิว.คอร์ ปอเรชัน" จํากัด ซึ" งมีจุดแข็งที"มีการ
ออกแบบและพัฒนาของระบบป้ ายราคาอัตโนมัติ อยูบ่ า้ งแล้ว แต่จุดอ่อนยังไม่มีการทําการตลาด
ให้เป็ นที" รู้จกั ในธุ รกิ จนี และคู่ แข่ งเจ้าอื" น ก็เหมื อ นกัน โดยภัยคุ กคามจากคู่ แข่ งรายใหม่ ยงั มี
นวัตกรรมใหม่ ที" มีต ้น ทุ น ตํ"ามาเที ยบไม่ ได้ จึ งทําให้เห็ น โอกาสของธุ รกิ จนี และอํานาจการ
ต่อรองจากผูข้ าย เป็ นปัจจัยที"มีผลน้อยต่อธุรกิจเพราะถึงแม้จะใช้อุปกรณ์หลักจากต่างประเทศแต่
บริ ษทั ฯ มีทางเลือกซื ออุปกรณ์หลักจากผูข้ ายได้หลากหลายเจ้า ส่ วนอํานาจการต่อรองของลูกค้า
โดยลู ก ค้ามี ท างเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารในท้อ งตลาดที" ห ลากหลาย และระบบป้ ายราคา
อัตโนมัติ มีสินค้าทดแทนอย่าง LCD Display, E-Paper ที"มีตน้ ทุนตํ"าลง แต่ยงั มีคู่แข่งน้อยรายที"
จะทําได้ครบวงจรในแบบของบริ ษทั ฯ ที"สามารถทําได้ในราคาต้นทุนตํ"า
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของธุรกิจ
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ทําให้พบโอกาสทาง
การตลาด เช่ น มีธุรกิจค้าปลีกเกิดใหม่และมีหลายประเภทเพิ"มมากขึน ประกอบกับมีอตั ราการ
เพิ"มขึนของที"อยูอ่ าศัยและประชากรเพิ"มขึนอย่างต่อเนื"อง ทําให้มีผลต่อการขยายตัวของยอดขาย
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สภาวะเศรษฐกิจมีอตั ราการขยายตัวและเพิ"มขึนทําให้ผูบ้ ริ โภคมีกาํ ลังซื อ จุดอ่อนคือแบรนด์ยงั
ไม่เป็ นที"รู้จกั ในตลาด จุดแข็งคือ การออกแบบและพัฒนาระบบ ให้มีกระบวนการหรื อโซลูชน"ั
ของผลิตภัณฑ์และบริ การที"ใช้งานง่าย มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี อุปสรรค คือ เริ" มมีคู่แข่งหลายราย เนื" องจากเทรนด์ธุรกิจใน
ขณะนีมุ่งมาด้าน IOT และ Digital Signage เป็ นส่ วนใหญ่
โอกาสและกลยุทธ์
ในปั จจุบนั มีธุรกิจค้าปลีกเกิดใหม่และมีหลายประเภทเพิ"มมากขึน ประกอบกับมีอตั รา
การเพิ"มขึ นของที" อยู่อาศัยและประชากรเพิ" มขึ นอย่างต่ อเนื" อง ทําให้มีผลต่อการขยายตัวของ
ยอดขาย สภาวะเศรษฐกิจมีอตั ราการขยายตัวและเพิ"มขึนทําให้ผูบ้ ริ โภคมีกาํ ลังซื อ ซึ" งเทรนด์
ธุ รกิจในขณะนีมุ่งมาด้าน IOT และ Digital Signage เป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้ผูป้ ระกอบการค้าปลีก
มุ่งเน้นการแข่งขันที"จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้โดยเร็ วรวมไปถึงการลดต้นทุน
ให้ต"าํ ลงด้วย ทําให้บริ ษทั ฯ เล็งเห็นโอกาสในการทําธุรกิจนี โดยยังไม่มีใครทําระบบฯ แบบครบ
วงจรเพื"อตอบสนองความต้องการแก่ผปู ้ ระกอบการได้
กลยุทธ์ดา้ นธุรกิจ บริ ษทั เน้นทางด้านการสร้างความแตกต่าง ดังนี
• ด้ านผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ป้ ายราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพคงทน ประหยัดพลังงาน
และซอฟแวร์ที"ดี ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็วในการติดตัง
• ด้ านกระบวนการ อันได้แก่ กระบวนการทํางานทังระบบป้ ายราคาอัตโนมัติ มีความ
รวดเร็ ว ในการ Update ข้อ มู ล สิ น ค้า ง่ ายต่ อ การตรวจสอบ และมี ร ายงานความ
คืบหน้าให้เห็นชัดเจน
• ด้ านการให้ บริ การ ทังก่อนและหลังการส่ งมอบงาน มีผชู ้ าํ นาญการให้คาํ แนะนําและ
ให้คาํ ปรึ กษา สอนการทํางาน พร้อมทังให้บริ การด้วย Service Mind

5

กลุ่มเป้ าหมาย
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็ นแบบ B2B ได้แก่
• กลุ่มลูกค้ าประกอบธุรกิจค้ าปลีกขนาดเล็ก (Convenience Store) ซึ" งเป้ าหมายหลัก
ภายใน ระยะเวลา r ปี แรก จะทําการค้ากับลูกค้ากลุ่มนี ร้อยละ st เพราะมีปริ มาณ
สาขามาก จึงต้องใช้บริ หารจัดการทังด้านเวลาและอัตรากําลัง เพื"อการส่ งมอบงานที"
มีประสิ ทธิภาพและทันต่อเวลา
• กลุ่มลูกค้ าประกอบธุรกิจค้ าปลีกขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Mini Supermarket and
Supermarket) ซึ" งกลุ่มลูกค้ากลุ่มนีเป็ นกลุ่มที"มีกาํ ลังซื อสู ง จึงต้องใช้ความเชี"ยวชาญ
และทีมงานประสบการณ์สูง เพื"อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกด้าน เพื"อ
สร้างความไว้วางใจ จึงตังเป้าหมายกับลูกค้ากลุ่มนีร้อยละ Rt
กําลังการผลิตและแผนการผลิต
ตาราง 2 ประมาณการผลิตรายเดือนปี แรก
เวลา (เดือน)
หน่ วย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(สาขา) เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
พืนที"
>= 250 8
8
16
16
16
24
24
24
32
32
32
32
ตรม.
ติดตัง
ระบบ
พืนที"
< 250
2
2
4
4
4
6
6
6
8
8
8
8
ตรม.
รวม
10
10
20
20
20
30
30
30
40
40
40
40

รายการ
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ตาราง 3 ประมาณการผลิต ในระยะเวลา 5 ปี
รายการ

ติดตังระบบ

หน่ วย
(สาขา)
พืนที"
>= 250
ตรม.
พืนที"
< 250
ตรม.

รวม

ปี ที 1

ปี ที 2

เวลา (ปี )
ปี ที 3

264

290

334

401

501

66

73

84

101

126

330

363

418

502

627

ปี ที 4

ปี ที 5

ทีมผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มี ทุนจดทะเบี ยน 12,000,000 บาท โดยผูก้ ่อตังคือคุ ณ สุ ภามน วาณิ ชย์ก่อกุล
ประเภทธุ รกิจออกแบบและพัฒนาพร้อมติดตังระบบป้ ายราคาอัตโนมัติ โดยบริ ษทั ใช้อุปกรณ์
หลักคื อป้ ายราคาอิ เล็กทรอนิ กส์ จากประเทศจีน ซึ" งมี Suppliers ที" เป็ นพัน ธมิ ตรของบริ ษ ทั ฯ
จํานวน 5 ราย และ Outsources ที"เป็ นพันธมิตรในการติดตังระบบอีกจํานวน 3 ราย
บริ ษทั ฯ มีแผนการติดตังระบบฯ ในปี แรกจํานวน 330 ร้านสาขา แล้วค่อยเพิ"มอัตราการ
เติบโตขึนอีกเพื"อให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า
ด้า นองค์ ก ร บริ ษ ัท ฯ ตังต้น แผนกไว้ 4 ฝ่ าย และมี ก ารอบรมพนั ก งาน พร้ อ มทัง
สวัสดิการตามการเติบโตของบริ ษทั ฯ
แผนการเงินและการลงทุน
ด้านการลงทุนบริ ษทั ฯ มีการประมาณการลงทุนแบ่งเป็ นการลงทุนในส่ วนของเจ้าของ
80% และมาจากการกูเ้ งิน 20% รวมมูลค่าการลงทุนโครงการทังหมด 15 ล้านบาท โดยมีหนีสิ น
ต่อส่ วนของเจ้าของ 0.25 เท่า
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ด้านต้นทุนบริ ษทั ฯ ได้ประมาณการต้นทุนออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
• ต้ นทุนการผันแปรทางตรง เช่ น ต้นทุนอุปกรณ์หลัก ค่าจ้างติดตัง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง เป็ นต้น
• ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายในการดําเนิ นการขายและบริ หาร เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่าย
ในสํานักงาน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
วิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุน พบว่าบริ ษทั สามารถคื นทุ นในเวลา
1.27 ปี โครงการนี มีมูลค่าโครงการปั จจุบนั สุ ทธิ เท่ากับ 112,225,452 บาท มีอตั ราผลตอบแทน
ปัจจุบนั สุ ทธิ (IRR) เท่ากับ 83.08%
สรุปข้ อมูลทางการเงิน
รายการ
NPV (บาท)
IRR%
Pay Back Period

กรณีปกติ
112,225,452
83.08%
1.27 ปี

กรณีรายได้ ลดลง
10%
92,925,402
81.68%
1.34 ปี

กรณีต้นทุนอุปกรณ์
หลักเพิมขึนR 10%
54,286,647
70.10%
1.61 ปี

แนวทางป้ องกันแก้ไขปัญหาในกรณีรายได้ ลดลง 10%
 ทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงลูกค้าให้มากขึน
 ดําเนินการหาลูกค้าใหม่ในธุรกิจอื"นที"คล้ายกันให้มากขึน
แนวทางป้ องกันแก้ไขปัญหาในกรณีต้นทุนอุปกรณ์ หลักเพิมขึนR 10%
 เปลี"ยนผูผ้ ลิตอุปกรณ์หลักรายใหม่ที"ขายให้ในราคาที"ต"าํ กว่าแต่คุณภาพเท่าเดิม
 ลดต้นทุนทางด้านการดําเนินกิจกรรมในส่ วนของบริ ษทั ที"สามารถควบคุมได้
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สรุปการวิจัย
ผู ้ต อบแบบสอบถามเห็ น ปั จ จัย ทางจิ ต วิ ท ยาและสั ง คมว่ า มี ค วามสํ า คัญ คื อ ด้า น
ความรู ้สึกสะดวก (ค่าเฉลี"ย 4.31) ด้านสังคม (ค่าเฉลี"ย 3.10) ด้านการรับรู ้ (ค่าเฉลี"ย 2.80) และ
ด้านความไว้วางใจ (ค่าเฉลี"ย 2.60) ตามลําดับ เมื"อประมวลภาพรวมของระดับความสําคัญต่อ
ปั จจัยทางจิตวิทยาและสังคม จะพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พิจารณาว่ามีความสําคัญ
คิดเป็ นร้อยละ 61 และส่ วนน้อยพิจารณาว่า ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 13
เอกสารอ้างอิง
Blognone. Acer ชู Smart Solution ด้าน IoT ผลักดันไปสู่ สมาร์ ทซิ ตี. ค้นเมื" อ 2 มกราคม 2561,
จาก https://www.blognone.com/node/99329
Nkatail. กระดาษอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ [Electronic Paper / E-paper]. ค้น เมื" อ 2 มกราคม 2561, จาก
http://msmisthammasat.blogspot.com/2010/11/electronic-paper-epaper.html
เศรษฐพงค์ มะลิ สุ ว รรณ. Electronic Paper Display (EPD). ค้น เมื" อ 2 มกราคม 2561, จาก
http://www.vcharkarn.com/varticle/42044
Technavio. Top 5 Vendors in the Global Electronic Shelf Labels Market from 2017 to 2021.
ค้นเมื"อ 3 มกราคม 2561, จาก https://www.businesswire.com/news/
home/20161212005436 /en/Top-5-Vendors-Global-Electronic-Shelf-Labels
Thumbsup. ตามไปดู 4 Digital Signage นวัตกรรมจาก Samsung. ค้นเมื"อ 3 มกราคม 2561, จาก
http://thumbsup.in.th/2017/03/4-samsung-smart-signages/
ฉันทนา วงศ์ประศาสตร์. การตังราคาขายปลีก ค้าส่ ง. ค้นเมื"อ 4 มกราคม 2561, จาก
https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/chantana/unit3

9

ชมภูนุช แตงอ่อน. ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่. ค้นเมื"อ 4 มกราคม 2561, จาก
https://www.gsb.or.th/getattachment/ee3d2ae2-45b2-4bbd-879f3ac5a466fd78/Report_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%88%E0
%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AA%
E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1(internet).aspx

10

