
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 

#เดก็อวด (ท า) ดี 

 

 

๑. ชื่อทีม            FUKU    

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม            FUKU Inventory Management and Prediction  

ประเภทโครงการ/กิจกรรม � ด้านการสร้างรายได ้ � ด้านวัฒนธรรม 

� ด้านการเกษตร � ด้านการศึกษา 

  � ด้านสาธารณสุข � ด้านสิง่แวดลอ้ม 

  � ด้านสงัคม � อืน่ ๆ (ระบ ุ   ) 

๓. พ้ืนที่ด าเนินการ           ผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร โดยมุ้งเน้นไปที่การ Scale to 

Market ในระดบัประเทศ                              

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ าเนินโครงการ 

          จากการเปดิเผยขององคก์รอาหาร เเละการเกษตรเเห่งสหประชาชาตริะบวุ่า 1 ใน 3 ของอาหาร

ที่ผลิตได้บนโลกใบนี้กลายเป็นขยะอาหารเหลือทิ้ง คิดเป็น 1300 ล้านตันต่อ ปี ซึง่สวนทางกบัความเป็น

จริงที่วา่ มคีนอกีกวา่ 820 ลา้นคนทั่วโลกยังอดอยาก เเละ ขาดเเคลนอาหาร  

          โดยอาหารทีผ่ลิตไดบ้นโลก กว่า 50% กลายเป็นขยะก่อนจะนํามากินซะด้วยซํ้าถา้เรามาดูในไทย

กว่า 64% ของขยะที่เกิดขึน้ในไทย จากการเปดิเผยของกรมควบคุมมลพิษ เป็นขยะอาหารเหลือทิ้งซึ่งมา

จาก 3ภาคธุรกิจ คือ 

          1.ภาคครัวเรือน 

          2.ภาคธุรกิจอาหาร 

          3.ภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

          โดยเราจะเจาะไปทีธุ่รกิจอาหาร จากการ emphatize ร้านอาหารกวา่ 20 เเบรนด ์เเละ3เเบรนด์

ดังที่มรี้านอาหารหลายสาขา จากการ emphatize พบว่า cost ที่เกิดขึน้ กว่า 50%ของรายได้เกดิจ่กจาก 

human resource cost มากกวา่ 30% เเละ foodwaste cost มากกว่า 15-20%  

          Painpoint ที่เกิดขึน้เกดิจาก human error การที่มมีนุษย์มาเกี่ยวข้องจาํนวนมากในการบริหาร

จัดการส่งผลต่อการ management ที่เเย่ ทาํให้เกดิการ over supply เพราะ มนุษย์ไม่สามารถ

คาดการณไ์ด้เเม่นยาํ ส่งผลต่อcost ที่สูง ทั้งcost ทางสังคมทีร่ัฐต้อง subsidy เงินเพื่อเเก้ปญัหาขยะที่

เกิดขึ้น เเละcostทางธุรกิจที่ร้านแาหารต้องเเบกรับ                                                                             

 

เลขท่ี .................................. 
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๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 

          จากการไปสมัภาษณ์ กับเจ้าของรา้นบุฟเฟต์เเบรนด ์ชาบบูู๊ตึง๊ซึง่ปัจจุบนัมปีระมาณ 33 สาขา ทัว่

ประเทศไทยเค้าพบกบัปญัหาที่ว่าระบบ POS(Point of Sales) ที่เป็นระบบบรหิารจัดการหน้าร้านหลัง

ร้าน การขายให้กับลกูค้า ที่มีอยู่ในปัจจุบนัตามท้องตลาด ไม่สามารถ Track ข้อมูลการขาย เเละเกบ็

ข้อมูล Persona เชิงลึก ของลูกค้าในเเต่ละพื้นทีเ่เบบ Realtimeได ้ รวมไปถงึระบบ POS ที่ใช้ยังต้องมี

มนุษย์เขา้มาเกี่ยวข้องกบักระบวนการทํางาน ในส่วนของระบบเพื่อสง่ข้อมูลไปให ้ HUB ที่เป็นสาขาใหญ ่

ในทุกวนั ไมว่่าจะเปน็การตดัยอดขาย,การถา่ยรูปเพ่ือส่งข้อมูลบิลรายวัน และอืน่ๆซึ่งระบบเหลา่นี้

ครอบคลุมการทํางานแบบสาขารา้นคา้ร้านเดียว ไม่สามารถบรหิารข้อมูลขนาดใหญ่ของรา้นคา้ที่มหีลาย

สาขา แลว้ตอ้งพึ่งพาขอ้มูลที่ซิงโครไนซ์กัน การทีม่ีคนมาเกี่ยวข้องจํานวนมากในกระบวนการของ POS 

ส่งผลให้เกดิ HUMAN ERROR ไม่ว่าจะเปน็การคีย์ขอ้มลูผิด  

          จากเหตุผลที่ขอ้มูลไม่มีการซิงคก์ันระหว่างสาขากับ HUB ทําให้ข้อมูลกระจุกตัวที่สาขาในพืน้ที่

นั้นๆ ส่งผลสําคญัที่ว่าหากมปีัญหาอะไรเกิดขึ้นที่สาขาในพื้นที่นัน้ๆ HUB จะเปน็ผูท้ี่รู้เรื่องคนสดุท้ายเสมอ 

ผมจึงเหน็ถงึโอกาสในการตอ่ยอดทางธุรกิจ โดยการนําเทคโนโลยี Ai มาใช้ในการสร้าง Api ทํา 

Inventory Prediction เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลภายในระหว่างสาขาของร้านอาหาร เเละ HUBที่เป็น

ศูนย์กลางสํานกังานใหญข่องสาขาให้สามารถเช็ค เเละเข้าถงึข้อมูลได้เเบบ Realtime เเละนําขอ้มูลมา

วิเคราะห์ เพื่อใหเ้กดิประสทิธิภาพทางการตลาดต่อไป ทั้งการ Predict การสั่งซือ้วัตถุดบิในแต่ละวนัว่า

ควรสัง่ซื้อเท่าไร เพื่อไม่ให้เกิด Over Supply กลายเป็น Waste หรือ การPredictเทรนด์ลูกค้าในพื้นที่

นั้นๆของแต่ละสาขาเพื่อออกโปรโมชัน้ หรือการทาํ CRM            

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๑) เพื่อลดตน้ทุนการเกิด Foodwaste ของธรุกิจอาหาร จาก 15-20% ต่อวันจากยอดขาย 

ให้เหลือประมาณ 5% จากยอดขายต่อวัน เพื่อลดต้นทนุเพ่ิมกําไรให้ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร และลด

การต้นทนุการเกดิ foodwaste ในระดบัมหภาค  

  ๒) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกดิ Human Error และการโกงของพนักงาน รวมถงึตน้ทุน

ด้าน Human Resource ที่เกิดขึ้นประมาณ 30% จากรายได้ตอ่วนั ลดลงเหลอืประมาณ 25% เพื่อลด

ต้นทนุเพ่ิมกําไรใหผู้้ประกอบการธุรกิจอาหาร  

  ๓) เพื่อการเก็บขอ้มูลการขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนําขอ้มูลเหลา่นัน้มาวิเคราะห์แสดงผล

ทางการตลาด การทํา Customer Relationship Management การสร้างแคมเปญทีต่อบโจทย์ และ

สอดคล้องกับลกูค้าในแต่ละพ่ืนที่ ในแต่ละช่วงเวลาโดยตั้งเปา้หมายที่การสร้าง ยอดขายเพิ่มขึ้น 10%(

อ้างอิงเป้าหมายจาก แพลทต์ฟอร์ม Chooco CRM ซึ่งเป็นแพลทต์ฟอรม์ที่มีการทดสอบและขายจรงิใน

ท้องตลาด)  
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๗. เป้าหมาย/ผลผลติ 

รายการ สิ่งท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ 

1.ระบบการรับ Order จาก

ลูกค้า 

-แจกเมนูที่เป็นกระดาให้ลูกค้าเลือก 

-ใช้คนไปรับ Order ที่โต๊ะ 

-ให้ลูกค้าต่อคิวมาสั่งเครื่องดื่ม 

-เป็นระบบ E-Menu กดเลือกได้เลยแล้ว

ทําการ Confirm ส่ งข้อมูลไปที่ ครัวได้

ทันที โดยไม่ต้องยืนรอต่อคิวสั่ง 

 

2.ระบบการจ่ายเงิน และ

ออกใบเสร็จ 

-ใช้คนไปเก็บเงินที่โต๊ะ 

-ให้ลุกมาจ่ายเงินที่เคาท์เตอร์  

-จ่ายผ่านเครื่อง Point of sales 

แบบเก่าท่ีไม่ครอบคลุมช่องทางการ

จ่ายเงิน และมีหลายเครื่อง 

-จ่ าย เงินผ่ าน  แพทต์ฟอร์ม  FUKU ที่

ครอบคลุมการจ่ายเงินที่หลากหลาย และ

จบในเครื่องเดียว 

3.การท านายวัตถุดิบที่ต้อง

สั่งซ้ือในอนาคต 

-ใช้ประสบการณ์กะๆเอา และการทํา 

safety stock ผ่านโปรแกรม excel 

-ใช้ Ai วิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อ ในแต่

ละเมนู เพ่ือมาวิ เคราะห์ทางสถิติ  และ

ทํานายผล ช่วงเวลาที่ควรสั่งซื้อวัตถุดิบ

เพ่ิม และปริมาณที่ต้องสั่งซื้อ เพ่ือความ

คุม้ค่า 

4.การท า Social listening 

เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาด 

-ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ 

แล้วเกาะเทรนด์ที่เป็นกระแส ที่ได้ยิน 

ได้ฟังมา 

-ใช้  Ai วิ เค ร าะห์  ข้ อ มู ล จ าก  Social 

Media เพ่ือคัดกรองและทํานายเทรนด์ที่

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแม่นยํา 

5.ระบบการให้คะแนน และ

เก็บ Feedback 

-ถามลูกค้าโดยตรง 

-ลูกค้าบอกเอง 

-รู้จากช่องทางอ่ืนๆที่ลูกค้าไปโพสต์ 

หรือ Comment ถึง 

-มีระบบ Feedback ให้ลูกค้าหลังจาก

จ่ายเงินเสร็จ ที่มาพร้อมกับการสะสมแต้ม 

เพ่ือแลก Reward 

6.ระบบแนะน าเมนู -พนักงานพูดแนะนําเมนู -ใช้ Bot และทําในการเเนะนําเมนุที่เป็นที่

นิยม 

7.การตัดข้อมูลยอดขาย

รายวัน 

-พนักงานตัดข้อมูลหลังร้านปิด แล้ว

ส่งไปที่สํานักงานใหญ่ 

-สํานักงานใหญ่ monitoring ข้อมูลได้เบบ 

Realtime 
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๘. วิธีการด าเนินการ 

 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการท างานโดยย่อ 

 

๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

 ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 

ล าดับ วธีิการในการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนท่ี

1 

เดือนท่ี

2 

เดือนท่ี

3 

เดือนท่ี

4 

เดือนท่ี

5 

เดือนท่ี

6 

1. Empatize กลุ่มลูกคา้ใหม้ากข้ึนเพื่อเก็บ 

Feedback มาพฒันาแพลทตฟ์อร์ม 

      

2. ออกแบบ Customer Journey,Function

การใชง้านหลกั 

      

3. ออกแบบ UX/UI และสร้างPrototype       

4. น า Prototype ทดสอบกบักลุ่มลูกค้า       

5. วนloopไปเร่ือย ๆเพราะ เราเช่ือวา่

product ท่ีดีคือ product ท่ีตอ้งพฒันา

ตลอดเวลา 

      

 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 6 เดือน 
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๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จ านวน 5,000,000 บาท 

  งบประมาณที่เสนอขอ   จ านวน 1,000,000 บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนุน (ถา้มี) จ านวน 4,000,000 บาท 

(ค่าใช้จ่ายแปรผันตาม USER ใช้งาน และการดึงข้อมูลแต่ละครั้งข้ึน Clound)



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ  

  1)  ตนเอง 

  สามารถสร้างรายได้จากตวั platform ให้เกิดกลายเป็นธรุกิจ Startup ที่สามารถสรา้งงาน 

สร้างเงิน สร้างโอกาส และแรงบนัดาลใจใหก้ับทั้งตวัอง และคนรอบข้างได้ และทาํให้ผมสามารถตอบแทน

สังคมได้ในอนาคตได ้  

  ๒)  ชมุชน/ท้องถิน่ หรือประเทศชาติ 

         หากผมสามารถก่อตัง้เป็นธุรกิจ startup ได้จรงิ สามารถสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เกดิการสร้างงาน สร้างโอกาส รวมไปถึงการทีม่ีเทคโนโลยีที่เปน็ IP ของ

คนไทย ทําให ้ข้อมลูไมร่ั่วไหลออกนอกประเทศ รวมถงึตอบโจทย์วตัถปุระสงคข์องโครงการได้แก่ 

              ๑) เพื่อลดตน้ทนุการเกดิ Foodwaste ของธุรกิจอาหาร จาก 15-20% ต่อวนัจากยอดขาย 

ให้เหลือประมาณ 5% จากยอดขายต่อวัน เพื่อลดต้นทนุเพ่ิมกําไรให้ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร และลด

การต้นทนุการเกดิ foodwaste ในระดบัมหภาค  

  ๒) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกดิ Human Error และการโกงของพนักงาน รวมถงึตน้ทุน

ด้าน Human Resource ที่เกิดขึ้นประมาณ 30% จากรายได้ตอ่วนั ลดลงเหลอืประมาณ 25% เพื่อลด

ต้นทนุเพ่ิมกําไรใหผู้้ประกอบการธุรกิจอาหาร  

  ๓) เพื่อการเก็บขอ้มูลการขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนําขอ้มูลเหลา่นัน้มาวิเคราะห์แสดงผล

ทางการตลาด การทํา Customer Relationship Management การสร้างแคมเปญทีต่อบโจทย์ และ

สอดคล้องกับลกูค้าในแต่ละพ่ืนที่ ในแต่ละช่วงเวลาโดยตั้งเปา้หมายที่การสร้าง ยอดขายเพิ่มขึ้น 10%(

อ้างอิงเป้าหมายจาก แพลทต์ฟอร์ม Chooco CRM ซึ่งเป็นแพลทต์ฟอรม์ที่มีการทดสอบและขายจรงิใน

ท้องตลาด)  
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๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเรจ็ 
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๑๒. บุคคลหรอืหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ี่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตผุล 

  -500tuktuks เพราะ เปน็เหมือน venture capital ที่ลงทุนให้กบั startup 

  -กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม เพราะ หน่วยงานนีม้ีเครือขา่ยของผู้ประกอการ และนักลงทุนในอตุ

สาหกรมตา่งๆทั่วประเทศ ที่สามารถเชื่อมโยง และสามารถ partner กับกลุ่มธุรกิจอื่นๆให้เกดิ 

Ecosystem ที่มีประสทิธิภาพได ้  

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  

  -นักลงทนุ(อยากใหท้างโครงการชว่ยแนะนําเพิ่มเติม)  

� ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สําแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม

ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        

ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

             ผู้เสนอโครงการ 

   ลงชื่อ       ผู้สมัคร (หัวหน้าทมี) 

    (นายภาณุพงศ์ ธนารักษว์ุฒิกร) 

วัน/เดือน/ป ี     

 

   ลงชื่อ                           ผู้สมคัร (สมาชิกทีม) 

        (นายพัชร เมธาจิตตพัินธ์) 

วัน/เดือน/ป ี     

 

   ลงชื่อ                           ผู้สมคัร (สมาชิกทีม) 

                                                                (นางสาวนนัทกาล ลิมกุล) 

วัน/เดือน/ป ี 16/07/2564    

 

panapoug

นร์

นั้นทกาล ลิมกุล


