
Solutions for Point of Sale (POS) and Retail 

Point of Sale 

Point of Sale หรือที่เรียกกนัสัน้ๆ วา่ POS นัน้ คือ การเก็บข้อมลูการขายและ ข้อมลูการจ่ายเงิน ที่เกิดขึน้ เมื่อมีการขายสนิค้า

หรือบริการ โดยทัว่ไปแล้ว POS นัน้จะมีความเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีหรืออปุกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ การอา่นบาร์โค๊ต การอา่น

แถบแมเ่หลก็ หรือ หลายๆ เทคโนโลยีผสมกนั 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงองค์ประกอบโดยทัว่ไปของ Point of Sale 

การเลอืกระบบการช าระเงินหน้าร้าน หรือ Point-of-Sale ให้เหมาะกบัธุระกิจของคณุ 

โดยทัว่ไปแล้ว ระบบ POS นัน้จะมีกลุม่เป้าหมายหลกั ๆ อยู ่2 กลุม่คือ การขายปลกี และ การบริการ เช่น ร้านอาหาร บาร์ และ

โรงแรม 

 POS ส าหรับร้านค้าปลกี หรือ ระบบค้าปลกี : ปกติแล้วระบบค้าปลกีจะมีความต้องการ POS ที่มีความซบัซ้อนน้อย

กวา่ ระบบการให้บริการ ซึง่การค้าปลกีจะมกีารท า transaction ครัง้เดยีวและสว่นใหญ่แล้วจะมคีวามหลากหลาย

ในเชิงของสนิค้าน้อยกวา่บริการ และ ระบบ POS ส าหรับค้าปลกีจะมีคณุสมบตัิบางอยา่งส าหรับตวัมนัเองเช่น การ



ซือ้ 3 จ่าย 2 การคืนสนิค้า การชัง่สนิค้า นอกจากนัน้ยงัจะต้องสนบัสนนุสนิค้าประเภทเสือ้ผ้า หรือ สนิค้าที่เก่ียวข้อง 

ที่มีคณุสมบตัิด้านขนาด และ ส ี

 POS ส าหรับร้านอาหาร : ส าหรับร้านอาหารและ ธุระกิจการให้บริการนัน้จะต้องการระบบ POS ที่ตา่งออกไป โดย

ปกติแล้วระบบร้านอาหารนัน้ต้องการประสทิธิภาพ เพื่อให้แตล่ะสว่นของการสง่ข้อมลูนัน้เกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว และ 

ลดความผิดพลาดในการสัง่สนิค้าหรืออาหารไปยงัครัว ในร้านอาหารดว่นนัน้พนกังานรับ Order จาก Counter 

หลงัจากนัน้รายการอาหารท่ีถกูสัง่จะไปปรากฏบนจอมอนิเตอร์ในสว่นท่ีปรุงอาหารทนัที สว่นในอาหารแบบนัง่โต๊ะ 

หรือ ร้านอาหารที่คอ่นข้างหรู ระบบ POS จะต้องท าการบนัทกึรายการอาหารแตล่ะครัง้ที่ลกูค้าสัง่ได้ เพราะวา่การสัง่

อาหารอาจจะเกิดขึน้หลายครัง้ 

 POS ส าหรับโรงแรม : ในระบบ POS ส าหรับโรงแรมนัน้ การจะย้ายรายการคา่บริการอาหาร ไปเรียกเก็บรวมกบัคา่

ห้องนัน้ จะต้องท าได้ด้วยความงา่ยดาย ในขณะเดยีวกนั ในปัจจบุนัไมใ่ช่วา่ POS ทกุตวัจะสามารที่จะผนวกกบั 

Property Management System ได้ 

การใช้ระบบ Point of Sale นัน้สามารถทีจ่ะท าให้ทา่นประหยดัคา่ใช้จา่ยได้ เพราะการบริการท่ีรวดเร็วขึน้ นอกจากนัน้ยงัจะ

สามารถขจดัปัญหาตา่งๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ประหยดัคา่ใช้จ่าย : ระบบ POS แบบคอมพิวเตอร์นัน้จะช่วยลดสิง่ที่สญูเสยี และป้องกนัการขโมย หรือวา่ การเสยีป

ลา่วได้ เพราะวา่การขายทกุสิง่ไปยงัลกูค้านัน้จะมีความถกูต้องด้านราคาก ากบัไปด้วย 

 ได้ข้อมลูวิเคราะห์การขายและ การท าการตลาดมากขึน้ : เช่นการขายสนิค้าบางประเภทแตล่ะชว่งเวลา การขายแต่

ละวนัของสนิค้าแตล่ะประเภท และก าไรตอ่วนั ในขณะเดยีวกนัการเก็บสต๊อกของก็จะมีประสทิธิภาพมากขึน้ เช่นเมื่อ

ดปูระวตัแตล่ะช่วงแล้ว อะไรเป็นสนิค้าขายดี ก็จะท าให้การซือ้สนิค้าเข้ามีประสทิธิภาพมากขึน้ด้วย 

 เพิ่มประสทิธิภาพการท างานโดยรวม : POS สามารถที่จะลดเวลาการท า Inventory การวิเคราะห์การขาย และ ลด

งานท่ีใช้กระดาษให้น้อยลง 

Solution จากเรา 

เนื่องจากเราเป็นบริษัทท่ีน าเข้า อปุกรณ์ POS ทัง้หมดเอง และ สนิค้าแตล่ะตวัถกูทดสอบเป็นเวลานาน เพราะฉะนัน้ทา่นจึง

มัน่ใจได้วา่ ทา่นจะได้สนิค้าที่ราคาเป็นธรรมในขณะเดียวกนั มีคณุภาพทนทาน และ การรับประกนัชัน้ยอดจากเราเอง โดย

สนิค้าประเภท hardware ที่ใช้ในธุระกิจ POS นัน้เรามีจ าหนา่ยทกุประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

1. Computer พร้อมจอสมัผสั (Computer & Touch Screen Monitor) โดยจะมีอยูห่ลายๆ รูปแบบ แล้วแตค่วาม

ต้องการของทา่น ทัง้พืน้ฐานจนถงึอปุกรณ์แบบ Panel PC ที่เน้นความทนทานของอปุกรณ์ และ ทนตอ่สภาวะ

แวดล้อมสดุโหด 



2. เคร่ืองพมิพ์ทัง้แบบ Thermal และ DotMatrix โดยสว่นนีม้ีการทดสอบการใช้งาน มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ถึงความ

ทนทานและความประหยดั ทา่นจึงมัน่ใจได้ ในราคาที่ถกูกวา่ยี่ห้อชัน้น า ถึง 30 – 40% 

3. เคร่ืองอา่น บาร์โค๊ต แถบแมเ่หลก็ SmartCard อปุกรณ์ทกุตวัล้วนผา่นทดสอบมาแล้วเช่นกนั 

4. ระบบเครือขา่ย ที่เรามีผู้ เช่ียวชาญด้าน การเช่ือมตอ่ และการตัง้คา่เพื่อความปลอดภยั ในกรณีที่ผา่นมีหลายสาขา 

และนอกจาก Hardware และการให้บริการชัน้ยอดแล้ว เรายงัม ีSoftware ที่พร้อม โดยเป็น Software OpenSource นัน่

หมายถึง ทา่นไมจ่ าเป็นต้องเสยีคา่ลขิสทิธ์ิแตป่ระการใด ในการใช้งานช่วยทา่นประหยดัคา่ใช้จ่ายอีกระดบั ทัง้นีต้วั Software 

เองมีผู้ใช้งานอยา่งแพร่หลาย และ ในระยะเวลานาน 

คุณสมบัตเิด่นของระบบ 

 ออกแบบมาส าหรับหน้าจอสมัผสัโดยเฉพาะ 

 คณุสมบตัิหลากหลาย 

 ใช้งานงา่ยและ ใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ปรับเปลีย่นได้ และ เพิ่มคณุสมบตัิได้ 

 

 

รูปท่ี 2 หน้าจอขาย 



 

 

รูปท่ี 3 หน้าจอ POS 

การเชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์ก 

นอกจากระบบพืน้ฐานแล้ว เรายงัมีสว่นเสริม ส าหรับลกูค้าที่ต้องการใช้ระบบ POS ในหลายๆ สาขา โดยจะให้บริการ เก็บ

ข้อมลูไว้ที่ Data Center กรณีที่การขายแบบ RealTime หรือ หากการขายแบบ Retail ที่ไมต้่องการเช่ือมข้อมลูแบบ 

realtime นัน้ ในการ sync ข้อมลูนัน้ เราก็จะมีบริการ เช่ือมตอ่ แตล่ะเครือข่ายเข้าด้วยกนั ด้วย Virtual Private Network 

เพื่อความปลอดภยัในการรับสง่ข้อมลู นอกจากนัน้แล้ว ไมว่า่ระบบฐานข้อมลู ทา่นจะเลอืกใช้ Oracle, MySQL, MS SQL 

หรือตวัอื่น เรายงัมีระบบ Backup ข้อมลูและ Tape Vault อีกด้วย  

 

ส าหรับการเช่ือมตอ่ และ การสง่ข้อมลูแตล่ะสาขานัน้เราขอแนะน า การเช่ือมตอ่แบบ Virtual Private Network ที่มีความ

ปลอดภยัสงู 



 

รูปท่ี 4 การเช่ือมตอ่และการสง่ข้อมลูแบบเข้ารหสัด้วย VPN 


