
เตรียมความพร้อมเพ่ือสอบสมรรถนะด้านอีคอมเมิร์ซ
ก าไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิโซไซต้ี จ ากัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซและการตลาดออนไลน์



อีคอมเมิร์ซ = เครื่องมือ/ช่องทาง



ส่วนผสมทางการตลาด 4P



วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจด้วย SWOT 



Mass Market vs Niche Market



6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้า

1. Who ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2. What อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
3. Where ลูกค้าอยู่ที่ไหน
4. When เมื่อไหร่ท่ีลูกค้าต้องการซื้อของเล่น
5. Why ท าไมเขาต้องซื้อของเล่นจากเรา
6. Whom เขาเชื่อใคร ใครบ้างที่มีผลต่อการซื้อของเล่น
7. How ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างไร



อีคอมเมิร์ซคืออะไร?

e-Commerce (Electronic Commerce) 

คือ อีคอมเมิร์ซ, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการท าธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์หรือแอป
พลิเคชันเป็นสื่อในการน าเสนอสินค้าและบริการต่างๆ 
รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้ผู้เข้าใช้
บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึง
ร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่วโมง



ประเภทของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ



สภาพแวดล้อมของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce Ecosystem)



ช่องทางในการขายผ่านอีคอมเมิร์ซ
1. E-marketplace ตลาดกลางขายสินค้าออนไลน์

2. Social Commerce การขายออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย

3. E-tailer/Brand.com เปิดร้านค้าออนไลน์เอง



ระบบรับช าระเงิน

1. โอนเงินผ่านธนาคาร 2. E-Payment ระบบรับช าระเงินออนไลน์

3. ช าระเงินปลายทาง COD



การจัดการและจัดส่งสินค้า

1. ผู้ให้บริการขนสง่สินค้า 2. ผู้ให้บริการจัดการสินค้าครบวงจร 
(Fulfillment)



ปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่ง

น  าหนัก

ขนาด ชนิดของสินค้า

ระยะเวลา



สินค้าที่หายส่งไปรษณีย์



ขั นตอนการสั่งซื อสินค้า



ข้อดี - ข้อเสียของการท าอีคอมเมิร์ซ

ข้อดีของการท า E – Commerce
1. มีต้นทุนในการขายที่ต่ า ลดต้นทุนในการเดินทาง
2. สะดวกในการโต้ตอบกับลูกค้า ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ เพียงมีอุปกรณ์
สื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตได้
3. สามารถท าเพียงคนเดียวได้ ไม่จ าเป็นต้องลงทุนจ้างคน ช่วยประหยัด
ต้นทุนด้านแรงงาน
4. มีเครื่องสื่อส ารวจสถิติที่เอือ้อ านวยต่อการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า
5. ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปเอง
6. เปิดร้านค้าขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันปิด
7. ลงโฆษณา และขายได้ทั่วโลก รวมทั้งยัง สามารถเลือกเจาะกลุ่มการ
โฆษณาไปยังลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการได้ง่าย
8. ลดการต่อรองต่างๆ
9. ไม่จ าเป็นต้องมีสต๊อคสินค้า ก็สามารถสร้างร้านค้าขนาดใหญ่ได้อย่างที่
ต้องการ

ข้อเสียของการท า E - Commerce

1. มีการแข่งขันสูง อาจโดนตัดราคาได้ง่าย
2. ผู้ซื้อและผู้ขาย ต้องมีความรู้เรื่องอินเทอร์เนต็
3. ร้านค้าในอินเทอร์เน็ตมีหลายร้าน ยากต่อการค้นเจอ
4. อยากเพิิิมความสวยงานของเว็บไซต์ ต้องเสียค่าใช้จ่าย
5. เสี่ยงต่อการถูกแฮก หรือแจ้งสแปมท าให้ร้านค้าโดนปิด
6. สินค้าจับต้องไม่ได้ เพราะมีแค่รูป หากลูกค้าสั่งซื้อและได้รับสินคา้ที่ไม่
ตรงกับภาพ อาจถูกโจมตีได้เช่นกัน
7. การจัดส่งต้องใช้เวลาหลายวัน และลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งเพิ่ม



การตลาดออนไลน์มีอะไรบ้าง?

1. Search Engine Marketing/SEM 
2. Pay Per click /PPC Marketing
3. Social Media Marketing
4. Content Marketing
5. E-Mail Marketing
6. Video Marketing
7. Influencer Marketing



วิธีการวางแผนการตลาดออนไลน์

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการตลาด
2. การวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อดูภาพรวม
3. วาดภาพกลุ่มลูกค้าหลักโดยใช้ STP Model
4. เลือกช่องทางการตลาด
5. ภาพลักษณ์สินค้า ราคา และ ข้อความ
6. วางแผนกิจกรรม 30 วัน 3 เดือน และ 1 ปี



Content Marketing คืออะไร?



Content Marketing คืออะไร?

คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ช่วย… 
➢เข้าถึงและรักษากลุ่มเป้าหมายเอาไว้ 
➢เพิ่มความน่าเชื่อให้กับแบรนด์
➢สร้างรายชื่อกลุ่มผู้มุ่งหวัง 
➢เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย



ขั นตอนในการท า Content Marketing

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเป้าหมายในการท า Content Marketing
ขั้นตอนที่ 2 เรียนรู้และเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการผลิตเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 4 ช่องการเผยแพร่ Content
ขั้นตอนที่ 5 การวัดผล Content Marketing



เป้าหมายของการท า Content Marketing

1.Entertain : ความบันเทิง
2. Inspire : แรงบันดาลใจ
3. Inform : ให้ข้อมูล
4.Educate : สอนวิธีใช้



ขั นตอนการสร้างวีดีโอที่ดี

1.  เขียน Storyboard
2.  เตรียมองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องใช้
3.  ตัดต่องานวิดีโอ
4.  ใส่เอ็ฟเฟ็กต/์ตัดต่อใส่เสียง
5.  แปลงวิดีโอ เพื่อน าไปใช้งานจริง



มุมของการถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอ



เทคนิคง่ายๆ ถ่ายภาพสินค้าให้โดดเด่น

1. เลือกฉากหลังใหด้ีก่อน
ถ่ายภาพสินค้า
2. พร็อพที่เชื่อมโยงกันได้
3. การจัดองค์ประกอบภาพ
ด้วยจุตัด 9 ช่อง
4. ความคมชัดต้องได้ สีสัน
ต้องตรง



กฎหมายเบื องต้นที่ “พ่อค้า-แม่ค้า” ออนไลน์ต้องรู้

➢ค้าขายออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
➢ต้องระบุราคาชัดเจน "อยากรู้ราคา inbox มา" ผิดกฎหมาย
➢การใช้ภาพโปรโมตต้องระวัง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์
➢โฆษณาต้องไม่เกินจริง
➢ฝากร้านในคอมเมนต์ของคนอื่นเป็นการรบกวนผิดกฏหมาย
➢ห้ามขาย “ยา” ออนไลน์
➢ขายของออนไลน์ก็ต้องเสียภาษี



กฎหมาย 10 ฉบับที่ต้องรู้ของคนขายของออนไลน์

1. กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
2. กฎหมายว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
3. กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
4. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
5. กฎหมายทะเบียนพาณิชย์
6. กฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7. กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
8. กฎหมายจดแจ้งการพิมพ์
9. กฎหมายผลิตภัณฑ์ อาหารและยา
10.กฎหมายธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551



การจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับอีคอมเมิร์ซ
กลุ่มกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
➢การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ
แพลตฟอร์มออนไลน์ (ร้านค้าออนไลน์)
➢การให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
➢ธุรกิจให้บริการ Web Hosting
➢ธุรกิจแหล่งตัวกลางขายสินค้าและบริการ (E-Marketplace)

สถานที่จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
1. ยื่นจดทะเบียนฯ ออนไลน์ผ่าน

เว็บไซต์ https://ereg.dbd.go.th
2. ผู้ประกอบการที่มีส านักงานต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้

เดินทางไปที่ส านักงานเขตใกล้บ้าน หรือศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร

3. ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ สามารถยื่นค าขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียนอเล็กทรอนิกส์
1. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน
2. แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ดาวน์โหลด เอกสาร ทพ.)

1) บุคคลธรรมดา กรอกเอกสารข้อ 1-8
2) คณะบุคคล/ห้างหุ้นสว่น กรอกเอกสารข้อ 1-8 และข้อ 11
3) บริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชน กรอกเอกสาร 1-8 และข้อ 12

3. รายละเอียดเว็บไซต์ที่จะจดทะเบียน (ดาวน์โหลดเอกสารแนบแบบ 
ทพ.) กรอก 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์ (อย่าลืมท าส าเนา เพื่อขอใช้เครื่องหมาย 
DBD Registered)

4. เอกสารการจดโดเมนเนม (ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนนามต้องเป็นชื่อเดียวกับ
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์)

5. ปริ้นท์หน้าแรกของ Web Site, สินค้าและบริการที่ประกอบการ และวิธีการ
สั่งซื้อสินค้าและบริการ วิธีการช าระสินค้า วิธีการส่งสินค้า

6. แผนที่ตั้งร้านค้า
7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นสว่นหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติ

บุคคล)

https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf
https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_website01.pdf


ธุรกรรมลักษณะเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้

✓ธุรกรรมการฝากหรือรับโอนเงินรวมกันทุกบัญชี
ภายใน 1 ปี จ านวนตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป

✓ธุรกรรมการฝากหรือรับโอนเงินรวมกันทุกบัญชี
ภายใน 1 ปี จ านวนตั้งแต่ 400 ครั้งขึ้นไปและมี
ยอดรวมธุรกรรมการฝากหรือรับโอนเงินรวมกัน
ตั้งแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป 



THANK YOU


