
 

 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสร้างเดก็และเยาวชนต้นแบบ รู้ รกั สามคัคี และส านึกความเป็นไทย 
 

๑. ชื่อทมี          FUKU    จงัหวดั กรุงเทพมหานคร   

   โครงการ           FUKU Inventory Management and Prediction  

 
๒. สถานทีด่ าเนินการ          82/467 ถนนกัลปพฤกษ์           ต าบล          บางแค       .             
อ าเภอ         บางแค                            จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร                       .             
 
๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ (สมาชกิในทมี) 
    (๑)นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร                                                                                . 
    (๒)นายพัชร เมธาจิตติพันธ์                                                                                      . 
    (๓)นางสาวนันทกาล ลิมกุล                                                                                      . 
๔.วตัถุประสงคโ์ครงการ 
      ๑) เพื่อลดต้นทุนการเกิด Foodwaste ของธุรกิจอาหาร จาก 15-20% ต่อวันจากยอดขาย 

ให้เหลือประมาณ 5% จากยอดขายต่อวัน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มกำไรให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และลด

การต้นทุนการเกิด foodwaste ในระดับมหภาค  

  ๒) เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิด Human Error และการโกงของพนักงาน รวมถึงต้นทุน

ด้าน Human Resource ที่เกิดขึ้นประมาณ 30% จากรายได้ต่อวัน ลดลงเหลือประมาณ 25% เพื่อลด

ต้นทุนเพิ่มกำไรให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  

  ๓) เพื่อการเก็บข้อมูลการขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์

แสดงผลทางการตลาด การทำ Customer Relationship Management การสร้างแคมเปญที่ตอบโจทย์ 

และสอดคล้องกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ 

  ๔) สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืน โดยการก่อตั้งเป็นบริษัทที่สามารถดำเนินกิจการ

ได้อย่างมีผลกำไร และการเติบโตให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 
 



๕. เป้าหมาย หรอืผลลพัธข์องโครงการทีก่ าหนดไว ้
รายการ สิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบนั เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ 

1.ระบบการรับ Order จาก
ลูกค้า 

-แจกเมนูท่ีเป็นกระดาให้ลูกค้าเลือก 
-ใช้คนไปรับ Order ท่ีโต๊ะ 
-ให้ลูกค้าต่อคิวมาส่ังเครื่องด่ืม 

-เป็นระบบ E-Menu กดเลือกได้เลยแล้ว
ทำการ Confirm ส่งข้อมูลไปท่ีครัวได้ทันที 
โดยไม่ต้องยืนรอต่อคิวส่ัง 
 

2.ระบบการจ่ายเงิน และ
ออกใบเสร็จ 

-ใช้คนไปเก็บเงินท่ีโต๊ะ 
-ให้ลุกมาจ่ายเงินท่ีเคาท์เตอร์  
-จ่ายผ่านเครื่อง Point of sales 
แบบเก่าท่ีไม่ครอบคลุมช่องทางการ
จ่ายเงิน และมีหลายเครื่อง 

-จ ่ายเง ินผ ่าน แพทต์ฟอร ์ม FUKU ท่ี
ครอบคลุมการจ่ายเงินที่หลากหลาย และ
จบในเครื่องเดียว 

3.การทำนายวัตถุดิบที่ต้อง
สั่งซ้ือในอนาคต 

-ใช้ประสบการณ์กะๆเอา และการทำ 
safety stock ผ่านโปรแกรม excel 

-ใช้ Ai วิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อ ในแต่
ละเมนูเพื ่อมาวิเคราะห์ทางสถิต ิ และ
ทำนายผล ช่วงเวลาที่ควรสั่งซื ้อวัตถุดิบ
เพิ่ม และปริมาณที่ต้องสั่งซื้อ เพื่อความ
คุ้มค่า 

4.การทำ Social listening 
เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาด 

-ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ 
แล้วเกาะเทรนด์ท่ีเป็นกระแส ท่ีได้ยิน 
ได้ฟังมา 

-ใช้ Ai วิเคราะห์ ข้อมูลจาก Social Media 
เพื่อคัดกรองและทำนายเทรนด์ที่รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และแม่นยำ 

5.ระบบการให้คะแนน และ
เก็บ Feedback 

-ถามลูกค้าโดยตรง 
-ลูกค้าบอกเอง 
-รู้จากช่องทางอื่นๆท่ีลูกค้าไปโพสต์ 
หรือ Comment ถึง 

-ม ีระบบ Feedback ให้ล ูกค้าหลังจาก
จ่ายเงินเสร็จ ท่ีมาพร้อมกับการสะสมแต้ม 
เพื่อแลก Reward 

6.ระบบแนะนำเมน ู -พนักงานพูดแนะนำเมน ู -ใช้ Bot และทำในการเเนะนำเมนุท่ีเป็นท่ี
นิยม 

7.การตัดข้อมูลยอดขาย
รายวัน 

-พนักงานตัดข้อมูลหลังร้านปิด แล้ว
ส่งไปท่ีสำนักงานใหญ่ 

-สำนักงานใหญ่ monitoring ข้อมูลได้เบบ 
Realtime 

 
๖. ระยะเวลาด าเนนิการ   ตัง้แต่วนัที่ 8 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2565 
    ถงึ วนัที ่18 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 



๗. ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน (อธบิายโดยระบุขัน้ตอนว่าท าอะไร ทีไ่หน กบัใคร อย่างไร ในช่วงเวลา
ใด) 

 ข้ันตอนการเร่ิมด าเนินงาน 

ล าดับ วิธีการในการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนที่1 เดือนที่2 เดือนที่3 เดือนที่4 เดือนที่5 เดือนที่6 

1. Empatize กลุ่มลกูคา้ใหม้ากขึน้เพ่ือเก็บ Feedback 

มาพฒันาแพลทตฟ์อรม์ 

      

2. ออกแบบ Customer Journey,Functionการใชง้าน

หลกั 

      

3. ออกแบบ UX/UI และสรา้งPrototype       

4. น า Prototype ทดสอบกับกลุ่มลูกค้า       

5. วนloopไปเร่ือย ๆเพราะ เราเชื่อว่าproduct ที่ดีคือ 

product ที่ตอ้งพฒันาตลอดเวลา 

      

 รวมระยะเวลาทั้งสิน้ 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. งบประมาณด าเนินการ   จ านวน 130,000 บาท   
    งบประมาณทีไ่ดร้บัของโครงการ/กจิกรรม จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใชไ้ปจ านวน ๓๐,๐๐๐. บาท 
    คงเหลอื จ านวน 0 บาท ไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทนุอื่น (ถา้ม)ี  
    ระบุ  
    -120,000 บาท จากโครงการ UBI KU 
    -200,000 บาท จากโครงการ Business Brotherhood KU 
    -สถานทีท่ างาน สนับสนุนโดย วศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 
    -เงนิทนุส่วนตวั(รายไดจ้ากการด าเนินกจิการในนามนิตบิุคคล) 
 
     
โดยมรีายการค่าใชจ้่ายต่าง ๆ มดีงันี้ 
 

ล าดบัที ่ รายการค่าใชจ้่าย (ระบุพอสงัเขป) 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1 ค่า SERVER Digital Ocean(รายเดอืน จ านวน 6 เดอืน) 8,000 

2 ค่าเดนิทางส าหรบัลงพืน้ที ่จ านวน 10 ครัง้(ครัง้ละ 200 บาท) 2,000 

3 ค่าใชจ้่ายในการออกแบบ UX/UI(จา้งเหมา : 1 เดอืน) 10,000 

4 จา้ง Front-End Dev เดอืนละ 20,000 บาท (จ านวน 3 เดอืน) 60,000 

6 จา้ง Back-End Dev เดอืนละ 20,000 บาท (จ านวน 3 เดอืน) 60,000 

 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 140,000 

 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรอืเครอืขา่ยทีใ่หค้วามรว่มมอืและมสี่วนร่วมในการด าเนินการ 
    โครงการเด็กอวดทำดี                                                                                             .                                                                                 
    บริษัท แอตตร้าอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด                                                                             .                                                                                                        
    โครงการ UBI ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                    .                                                                                                             
    โครงการ Business Brotherhood ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน          . 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                       .                                                                                                      
 
๑๐. ผลส าเรจ็และประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนนิโครงการ 
 1)  ตนเอง 

  สามารถสร้างรายได้จากตัว platform ให้เกิดกลายเป็นธุรกิจ Startup ที่สามารถสร้างงาน 

สร้างเงิน สร้างโอกาส และแรงบันดาลใจให้กับทั้งตัวอง และคนรอบข้างได้ และทำให้ผมสามารถตอบ

แทนสังคมได้ในอนาคตได ้  



 ๒)  ชุมชน/ท้องถ่ิน หรือประเทศชาติ 

         สามารถก่อตั้งเป็นบริษัทที่สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีผลกำไร และการเติบโตให้กับ

เศรษฐกิจ ทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินทุนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ มีการจ่ายภาษีในนาม                   

นิติบุคคล เกิดการสร้างงาน สร้างโอกาส รวมไปถึงการที่มีเทคโนโลยีที่เป็น IP ของคนไทย ทำให้ ข้อมูลไม่

ร่ัวไหลออกนอกประเทศ 

              ๑) เพื่อลดต้นทุนการเกิด Foodwaste ของธุรกิจอาหาร จาก 15-20% ต่อวันจากยอดขาย ให้

เหลือประมาณ 5% จากยอดขายต่อวัน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มกำไรให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และลดการ

ต้นทุนการเกิด foodwaste ในระดับมหภาค  

  ๒) เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิด Human Error และการโกงของพนักงาน รวมถึงต้นทุน

ด้าน Human Resource ที่เกิดขึ้นประมาณ 30% จากรายได้ต่อวัน ลดลงเหลือประมาณ 25% เพื่อลด

ต้นทุนเพิ่มกำไรให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  

  ๓) เพื่อการเก็บข้อมูลการขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์

แสดงผลทางการตลาด การทำ Customer Relationship Management การสร้างแคมเปญที่ตอบโจทย์ 

และสอดคล้องกับลูกค้าในแต่ละพื่นที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑. ผลงานหรอืผลผลติทีส่ามารถน าไปต่อยอดหรอืพฒันาในระยะต่อไป 

 

 

 

 



๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมถงึวธิกีารทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปัญหา 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าได้ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า                                 
                                                                                                                          .    
                                                                                                                          .       
                                                                                                                          .          

 
๑๓. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงการต่อไป  
     -                                                                                                                  .       
 
 
 
๑๔. จดัท าสื่อเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรอื วดีทิศัน์ความยาว

ไม่เกนิ ๕ นาท ี(ถา้ม)ี 
 
 

                                                                 
ลงช่ือ             ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 

    (นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร) 

วัน/เดือน/ปี 18/03/2565   

 

                                                                                         

   ลงช่ือ                                ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

        (นายพัชร เมธาจิตติพันธ์) 

วัน/เดือน/ปี 18/03/2565    

                                             

                                                                                            

   ลงช่ือ                           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

                                                                (นางสาวนันทกาล ลิมกุล) 

วัน/เดือน/ปี 18/03/2565    



 

หมายเหตุ  กรุณาส่งขอ้มูลภายในวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๕ 

 


