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โครงการ DOTs ที่ไม่ใช่แค่การประกวดแข่งแผน แต่เน้นการลงมือทำจริง
ไม่ใช่แค่การขายสินค้าออนไลน์ แต่จะได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
ไม่ใช่แค่พัฒนาตัวเอง แต่จะได้พัฒนาร้านค้าและต่อยอดธุรกิจไปด้วยกัน

Sea (ประเทศไทย) ผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์มทางด้านดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ 
อีคอมเมิร์ซ และบริการด้านการเงินแบบดิจิทัล โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือประกอบด้วย 

Garena, Shopee และ SeaMoney ดำเนินการจัดทำโครงการภายใต้ชื่อ 
“DOTs : Digital Opportunities for Talents”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
ซึ่งโจทย์ของโครงการ DOTs ในปีนี้ คือ SME Solution Lab รวมพลคนรุ่นใหม่เพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจให้แก่

ร้านค้าที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผ่านการคิด วิเคราะห์ สร้างกลยุทธ์ วางแผนดำเนินงาน 
ตลอดจนช่วยร้านค้าลงมือทำ เพื่อเป็นการนำร่องให้แก่ร้านค้าเหล่านี้ให้สามารถพัฒนาตนเองต่อได้ในระยะยาว

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมมือกับร้านค้า เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจบนช่องทางออนไลน์ 
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการทำธุรกิจ การขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

รวมถึงแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Sea (ประเทศไทย) และ Shopee 
คอยให้คำปรึกษาตลอดโครงการ

DOTs : Digital Opportunities for Talents
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DOTs : Digital Opportunities for Talents คือ โครงการสำหรับคนรุ่นใหม่
ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลผ่านการคิด วิเคราะห์ วางแผน และลงมือทำ 

Digital : ทักษะที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อให้เท่าทันโลกยุคใหม่

Talents : ผู้มีศักยภาพในศตวรรษที่ 21 ที่ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
และสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปข้างหน้า

D
Opportunities : โอกาสของผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้เรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล 
และนำไปปรับใช้เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ตนเองและสังคมในวงกว้างO

Ts

มาทำความรู้จัก DOTs

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องพยายามปรับตัวขยาย
ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ แต่ทว่าผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย มักจะพบเจอปัญหาอุปสรรคที่ทำให้
ยังไม่สามารถเติบโต และประสบความสำเร็จบนช่องทางการขายออนไลน์ได้ จึงเป็นที่มาของโจทย์ SME 
Solution Lab รวมพลคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจอยากแก้ไขปัญหาสังคมพร้อมไปกับการพัฒนาตนเอง 

โดยในปีนี้ DOTs เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมหาหนทาง สร้างการเติบโตบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ให้กับ SME ไทย ผ่านการให้คิด วิเคราะห์  สร้างกลยุทธ์ รวมไปถึงการส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่ร้านค้าที่
เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ร้านค้าสามารถพัฒนาธุรกิจบนช่องทางออนไลน์ต่อไปได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

โจทยของ DOTs ในปนี้คืออะไร ?

DOTs กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในช่วงอายุ 18 - 30 ปี เพียงคุณ
มีความสนใจอยากเรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์ พัฒนาทักษะผู้ประกอบการดิจิทัล และพร้อมร่วมลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ร้านค้าเติบโตบนช่องทางการขายออนไลน์ คุณก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

DOTs กำลังมองหาใคร ?

DOTs มุ่งหวังช่วยผู้ประกอบการธุรกิจ 
ที่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการขายสินค้า
บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและช่องทาง
ออนไลน์  ให้สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเอง 
และมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ไปขยายผลลัพธ์
สู่สังคมในวงกว้างต่อไป

ผลลัพธที่ DOTs อยากใหเกิดขึ้น ?

คุณจะได้พัฒนาตัวเองในการเป็นผู้ประกอบ
การดิจิทัลท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
และสามารถเป็น “จุด (dots)” ท่ีพร้อมจะขยาย
ผลลัพธ์ (Impact) ไปสู่สังคมได้ นอกจากน้ีคุณ
ยังมีโอกาสได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศ และโอกาส
พิเศษในการสัมภาษณ์งานกับบริษัทในเครือ 
Sea (ประเทศไทย)

ทำไมคุณถึงควรเขารวม DOTs ? 
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ประเทศไทยมี ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง
ในธุรกิจ SME ไทยกว่า

12 ลานคน 
ซึ่งส่วนมากกำลังได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ COVID-19

ตลาดการซื้อขายสินค้าออนไลน์ไทย 
ในปี 2020 โตขึ้นกว่า 81% 

90% ของคนไทย มีแนวโนม
จะสั่งซื้อสินคาออนไลนมากขึ้นในอนาคต

แต่ทว่า SME ไทยยังตกขบวน ปรับตัวไม่ทัน!

1
ไม่เล็งเห็นถึงโอกาส

SME ส่วนใหญ่ยังยึดติดกับช่องทาง 
การขายแบบเดิม และไม่เล็งเห็นถึง
โอกาสในการเติบโต ขยายธุรกิจบน
ช่องทางการขายออนไลน์ จึงมักจะ
ไม่ให้ความสำคัญและไม่ ลงทุนกับ
ช่องทางการขายออนไลน์มากนัก

2
ใช้เทคโนโลยีไม่คล่อง

ขาดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยี และขาดความรู้
ด้านเทคนิควิธีการใช้แพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ซให้มีประสิทธิภาพ

3
ไม่ถนัดขายออนไลน์

ขาดความเข้าใจในการซื้อขายสินค้า
บนโลกออนไลน์ เช่น การสร้าง
แบรนด์ การสร้างยอดผู้ติดตาม 
วิธีสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย 
และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ณ ปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในไทย มีการจ้างงานมากถึง 12 ล้านคน นับว่าเป็นหน่วยธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการ แรงงาน และอาชีพอื่นที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า 

ล้วนได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 

แต่ในทางตรงกันข้าม การซื้อขายออนไลน์ในประเทศไทยกลับเติบโตขึ้นอย่างมาก 
ทั้งในส่วนของจำนวนผู้ซื้อและจำนวนผู้ขายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ มีแนวโน้มเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น 

แม้ว่าธุรกิจขนาดใหญ่จะสามารถปรับตัวและเติบโตบนออนไลน์ได้
แต่ทว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยส่วนใหญ่กลับไม่สามารถปรับตัว 

และเติบโตบนช่องทางการขายออนไลน์ได้อย่างประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

3

ทำไมถึงต้องเป็นโจทย์

SME 
SOLUTION
LAB

 3 ปัญหาหลัก ที่ทำให้ SME ไทยไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดออนไลน์

แหล่งที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์ และ สำนักพิมพ์เดอะสแตนดาร์ด 



หมวดหมู่ (Category) ของร้านค้าในโครงการ
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1. Food & Beverage
“คนซื้อเยอะ คนขายแยะ”
ตลาดสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มในโลกออนไลน์มีแนวโน้ม
เติบโตสูงขึ้น

เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการซื้อสินค้า
หน้าร้าน มาเป็นการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มากไปกว่านั้น
หลาย ๆ ร้านค้าก็ปรับตัวขยายช่องทางธุรกิจออนไลน์ ส่งผลให้
การแข่งขันในตลาดมีความดุเดือด

ร้านค้าที่จะสร้างการเติบโตได้ จะต้องสร้างความโดดเด่นให้กับ
สินค้า หาจุดขายที่ชัดเจน และสื่อสารจุดขายนั้นให้ตรงกับสิ่งที่
ลูกค้ากำลังมองหา

3. Fashion & Accessories
“คนเริ่มเปลี่ยนไป ร้านค้าทำยังไงดี”
แม้ว่าสินค้าประเภทนี้ โดยปกติแล้วจะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อด้วย
ความถี่ และมักซื้ออยู่ซ้ำๆ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน 
ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมา อยู่บ้านมากขึ้น และ ทำงานแบบ 
Work From Home มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคต่อ
สินค้าประเภทนี้ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

ร้านค้าจึงต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
การนำเสนอสินค้าในรูปที่แปลกใหม่ การตลาดแนวใหม่ รวมไปถึง
วิธีการสื่อสารให้เข้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

2. Health & Beauty
“คนสนใจ แต่จะสู้ยังไงกับกระแสหลัก”
ผู้บริโภคสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ตลาดมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ แต่แบรนด์สินค้าด้านสุขภาพของไทยยังไม่มีความสามารถ
ในการแข่งขัน ทั้งในด้านราคาและด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ 
ได้เท่าแบรนด์ใหญ่ที่เป็นกระแสหลักในกลุ่มผู้บริโภค 

ร้านค้าจะต้องเสาะหากลุ่มผู้บริโภคที่มองเห็นถึงคุณค่าของแบรนด์ 
เมื่อผู้บริโภคกลุ่มนี้เลือกใช้สินค้าของแบรนด์แล้วก็ควรรักษา
ความสัมพันธ์ไว้ให้ยาวนาน เพื่อให้เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง

4. Home & Living
“คนซ้ือมากข้ึน แต่มักซ้ือจากร้านค้ารายใหญ่”
สินค้าประเภทนี้ มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้คนมี
ความสนใจในกิจกรรมการตกแต่งบ้าน การรักษา และดูแลบ้าน
มากขึ้น 

แต่โดยส่วนมากผู้บริโภคมักจะยังไม่ค่อยทราบถึง ร้านค้าธุรกิจ
รายย่อย หรือ แบรนด์เล็ก ๆ ของสินค้าประเภทนี้มากนัก ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มักจะซื้อสินค้าจากแบรนด์ใหญ่ที่คุ้นหู

ร้านค้ารายเล็กจึงจำเป็นจะต้องทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเน้นจับกลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ใหญ่ ๆ ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ 
และนำเสนอสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีความแตกต่างที่ชัดเจน



Refine the DOTs
ช่วงเวลาที่คุณจะได้เพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ดิจิทัล ก่อนลงมือทำจริง

วันปฐมนิเทศ (Orientation)
สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างทักษะที่สำคัญที่จะทำให้คุณพร้อมเป็น
ผู้ประกอบการดิจิทัล

กิจกรรมเตรียมพร้อมองค์ความรู้ (Boot Camp)
เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการพัฒนาร้านค้า ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น 
แผนธุรกิจเบื้องต้น (Business model canvas) การสร้างแบรนด์ และการเรียนรู้
วิธีใช้เครื่องมือบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

คุณจะได้ทำอะไรบ้างใน DOTs

Connect the DOTs
ช่วงเวลาที่คุณจะได้คิด วิเคราะห์ วางแผน และลงมือทำจริง โดยจะได้ทำงานกับ
ร้านค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันปรับกลยุทธ์ ให้ตอบโจทย์กับปัญหาที่แท้จริงของ
แต่ละร้านค้า

ดำเนินโครงการ (Implementation)
ร่วมมือกับร้านค้าในการวางแผนและลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างการเติบโตของร้านค้า
ให้เกิดขึ้นจริง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Sharing Session)
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงาน 
เพื่อนำไปปรับใช้ และต่อยอดกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring Session)
นำเสนอแผนการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อปรึกษา และขอคำแนะนำกับ
ที่ปรึกษา (Mentor) จาก Shopee ในทุก ๆ 2 สัปดาห์

Spread the DOTs
ช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สรุปแผนการดำเนินการและผลลัพธ์ (Solution) 
ที่เกิดขึ้นในโครงการ และนำเสนอในวันนำเสนอผลงาน (Pitching Day) เพื่อหา
ตัวแทนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหมวดหมู่สินค้า เข้ามาเป็นตัวแทนในการถ่ายทอด
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสู่สังคมภายนอก และเฟ้นหาผู้ชนะของโครงการ

วันนำเสนอผลงาน (Pitching Day)
นำเสนอแผนการดำเนินการและผลลัพธ์ (Solution) ต่อคณะกรรมการ เพื่อหา
ตัวแทนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหมวดหมู่สินค้า เข้าสู่รอบนำเสนอรอบสุดท้าย 
(Final Presentation) ต่อไป

วันประกาศผลรางวัลรอบสุดท้าย (Final Presentation)
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละหมวดหมู่สินค้า ที่กลั่นกรองจาก
ประสบการณ์ในการลงมือทำจริงสู่สังคมภายนอก เพื่อตัดสินหาทีมผู้ชนะรอบสุดท้าย
ในโครงการ
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เรียนรู้ทักษะสำคัญในการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล พร้อมไปกับการสร้างแรงบันดาลใจ 
ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อที่ประกอบไปด้วย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในโครงการ

 Digital Entrepreneurship

Mindset for Transforming 
Business to Online
เรียนรู้วิธีคิดในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ
สู่แพลตฟอร์มดิจิทัล และวิธีอยู่รอดและ
ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์

Design Thinking
เรียนรู้วิธีการคิดแบบเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าและวิธีการหาไอเดียที่จะมา
ออกแบบ วางแผนการดำเนินการและสร้าง
ผลลัพธ์ ให้ตรงกับความต้องการในตลาด

ปูพื้นฐานทักษะที่สำคัญในการทำธุรกิจ และเตรียมพร้อมองค์ความรู้สำหรับการต่อยอดธุรกิจ
บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผ่านกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย

Business & E-commerce Aspect

Business Model Canvas
เรียนรู้ภาพรวมในการทำธุรกิจ 
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ โมเดลธุรกิจ 
(Business model) พร้อมค้นหาคุณค่า
ของสินค้าที่จะมอบให้แก่ลูกค้า 
รวมถึงการประเมินกลุ่มเป้าหมาย

E-Commerce 101
เรียนรู้การสร้างการเติบโต วิธีการใช้
เครื่องมือที่สำคัญ และเทคนิคในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นบน Shopee

เรียนรู้ผ่านการดำเนินงานที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือทำจริงด้วยตนเอง พร้อมคำแนะนำจากที่ปรึกษา

Project-based Learning

Real-case Execution
การคิด วิเคราะห์ ลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง ของร้านค้า รวมถึงการปรับแผนตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้

Mentoring
รับฟังคำแนะนำ และความรู้ในเชิงปฏิบัติ 
จากผู้ให้คำปรึกษา (Mentor) ของแต่ละทีม 
โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ โดยตรงจาก 
Sea (ประเทศไทย) และ Shopee

Branding & Marketing
เรียนรู้การทำการตลาดบนโลกออนไลน์ 
และการสร้างจุดยืนของแบรนด์ (ฺBrand  
Positioning) พร้อมไปกับวิธีการเล่าเรื่อง
ของแบรนด์ (Brand story) ให้เหมาะสม
แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

Basic Finance & Cost 
Management for E-commerce
เรียนรู้เรื่องการเงินเบื้องต้นสำหรับการ
ประกอบธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการ
แนะนำแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมแก่
ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ
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กำหนดการโครงการ

เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ
2 สิงหาคม 2564
กรอกข้อมูลในฟอร์มรับสมัครที่ www.dots.in.th จากนั้นทำแผนการคัดเลือกในรูปแบบ 
presentation (เป็นไฟล์ pdf) จำนวน 3 หน้า ส่งมาที่ Email: dots@sea.com

ปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ
22 สิงหาคม 2564
ส่งแผนการคัดเลือก ภายในเวลา 23.59 น.

ประกาศผลรอบแรกและเลือกความสนใจร้านค้า
24 สิงหาคม 2564
ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ จากนั้นให้ทีมผู้เข้าร่วมโครงการประมูล 
(Bidding) เพื่อเลือกร้านค้าที่สนใจร่วมงานด้วย

สัมภาษณ์ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
26 - 30 สิงหาคม 2564
สัมภาษณ์ทีมผู้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์

ประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
1 กันยายน 2564
ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและร้านค้าที่แต่ละทีมจะได้ร่วมงานด้วย 
จากนั้นให้ทีมผู้เข้าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโครงการทาง Email

วันปฐมนิเทศ (Orientation) และ
กิจกรรมเตรียมพร้อมองค์ความรู้ (Boot Camp)
4 - 5 และ 11 - 12 กันยายน 2564
กิจกรรม Workshop เสริมทักษะก่อนลงมือทำจริง

ดำเนินโครงการ ลงมือทำจริง (Implementation)
12 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564
ทีมผู้เข้าร่วมโครงการเข้าไปร่วมวางแผน สร้างกลยุทธ์กับร้านค้าและลงมือปฏิบัติจริง

วันนำเสนอผลงาน (Pitching Day)
6 พฤศจิกายน 2564
นำเสนอแผนการดำเนินการและผลลัพธ์ แก่คณะกรรมการ เพื่อค้นหาทีมที่ดีที่สุด
ในแต่ละหมวดหมู่สินค้า

วันประกาศผลรางวัลรอบสุดท้าย (Final Presentation)
13 พฤศจิกายน 2564
ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหมวดหมู่สินค้า นำเสนอแผนการดำเนินการและผลลัพธ์ 
สู่สังคมภายนอก และคัดเลือกทีมผู้ชนะของโครงการ
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เกณฑ์การตัดสินและรางวัลของโครงการ

ตลอดระยะเวลาโครงการ จะมีการคำนวณคะแนนเพื่อใช้ในการตัดสินหาทีมที่สามารถทำผลงานออกมาได้ดีที่สุด 
โดยทีมผู้เข้าร่วมโครงการทุกทีมจะต้องนำเสนอแผนการดำเนินการและผลลัพธ์ (Solution) ให้กับคณะกรรมการ

ในวันนำเสนอแผนการดำเนินการและผลลัพธ์ (Pitching Day) เพื่อคำนวณคะแนนเพื่อตัดสินให้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะมีทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้

4 ทีมสุดท้ายที่มีคะแนนสูงสุดจากแต่ละหมวดหมู่ จะได้ผ่านเข้ารอบไปสู่ การนำเสนอรอบสุดท้าย (Final Presentation) 
ซึ่งแต่ละทีมจะได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ปัจจัยในการสร้างการเติบโตของร้านค้า 

รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อหาสุดยอดทีมที่ชนะในโครงการ 
และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนหรือผู้ประกอบรายอื่น ๆ ในสังคม

Solution (50%)
ผลงานด้านการวางแผนการดำเนินงานของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ 
วางกลยุทธ์ และวางแผนขั้นตอนการ
ดำเนินงาน รวมถึงการนำองค์ความรู้ และ
คำแนะนำที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินงาน

Engagement (20%)
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

อย่างสม่ำเสมอและความตั้งใจในการทำงาน
ร่วมกับร้านค้าตลอดระยะเวลาโครงการ

Performance (30%)
ผลลัพธ์ในเชิงการพัฒนา ที่เกิดจากการดำเนินงาน
ในระหว่างโครงการ เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ

ของร้านค้า (Store Performance) การพัฒนา
ยอดขาย (Revenue) และการพัฒนาจำนวน

ผู้เข้าชมร้านค้า (Traffic) เป็นต้น

รางวัลสำหรับการแข่งขัน
สำหรับ 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอรอบสุดท้าย (Final Presentation)

และรางวัลพิเศษสำหรับทีมที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ของแต่ละหมวดหมู่

(โดยทีมที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอรอบสุดท้าย จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษอื่นอีก)

รางวัลชนะเลิศ
80,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 3

10,000 บาท

Top Performance
โดดเด่นด้านผลลัพธ์

Top Learner 
โดดเด่นด้านการเรียนรู้
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มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท/ทีม จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท/ทีม จำนวน 4 รางวัล

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด



ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1   รวมทีม กับเพื่อน 2 คน

ขั้นตอนที่ 2  กรอกใบสมัคร ได้ที่ www.dots.in.th

   สงแผนการคัดเลือก ในรูปแบบการนำเสนอ presentation (เป็นไฟล์ PDF)
   จำนวน 3 หน้ามาทาง Email : dots@sea.com 
   ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลา 23.59 น.

ขั้นตอนที่ 3  ประกาศผลทีมที่เขารอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง Email
   และหน้า Facebook page “DOTs : Digital Opportunities for Talents” 
   จากนั้นให้ทีมผู้เข้าร่วมโครงการปฎิบัติดังนี้

ขั้นตอนที่ 4  สัมภาษณทีมที่ผานเขารอบ ในวันที่ 26 - 30 สิงหาคม ผ่านทางออนไลน์

   ประกาศผลทีมที่ไดเขารวมโครงการและรานคา ในวันที่ 1 กันยายน 2564 
   ทาง Email และ Facebook page “DOTs : Digital Opportunities for Talents”
   และผู้สมัครยืนยันการเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 2 กันยายน 2564

วิธีการส่งแผนทาง Email
ส่งแผนการคัดเลือกด้วย Email ของผู้ประสานงานหลัก และ CC ผู้สมัครอีกท่าน
หัวข้อ:  ส่งแผนการคัดเลือกในโครงการ DOTs {ชื่อทีม}
รายละเอียด: ชื่อทีม
  ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ คนที่ 1 และเบอร์ติดต่อ
  ชื่อ - นามสกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ คนที่ 2 และเบอร์ติดต่อ
ไฟล์แนบ: Presentation ในรูปแบบ PDF โดยตั้งชื่อเป็น : {ชื่อทีม}_DOTs.pdf

จองเวลาสัมภาษณ์ทางออนไลน์  ผ่านลิ้งก์ที่แนบไปใน Email ประกาศผล
เลือกร้านที่สนใจร่วมงานด้วย ด้วยการประมูล (Bidding) ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

หากผู้เข้าแข่งขันไม่ส่งแผนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครไม่เสร็จสมบูรณ์
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1. แต่ละทีมได้รับ 
100 คะแนน

เพื่อใช้ในการประมูลร้านค้า
ที่ต้องการ

2. ประมูลร้านค้าที่สนใจ

ให้คะแนนความสนใจร้านค้า 
5 อันดับ เช่น 60 25 10 3 2

* โดยห้ามให้คะแนนเท่ากัน 
แต่ละร้านจะต้องมีอย่างน้อย 
1 คะแนน และมีคะแนนรวม

เท่ากับ 100 คะแนน

3. เลือกหมวดหมู่ที่สนใจ

โดยให้เรียงลำดับหมวดหมู่
ที่สนใจ เพื่อใช้ในกรณีที่

ไม่ได้รับเลือกจากการประมูล

4. เรียงลำดับ
ตามคะแนนร้านค้า

โดยทีมที่ให้คะแนนกับ
ร้านค้านั้น ๆ มากที่สุด

จะได้รับเลือกให้ร่วมงาน
กับร้านค้านั้น

5. สุ่มร้านค้าในหมวดหมู่

ในกรณีที่ไม่ได้รับเลือก
จากการประมูล

 ทีมงานจะทำการสุ่มร้าน
ใน Category 

ที่ทีมได้เรียงลำดับไว้

*ขั้นตอนที่ 4, 5 จะทำการประมวลผลโดยคณะกรรมการโครงการ
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ร้าน A และ B . . .

ขายสินค้าชนิดเดียวกัน  บรรจุภัณฑ์เหมือนกัน  ตั้งราคาขายสินค้าเท่ากัน และ เริ่มเปิดร้านค้า บน Shopee พร้อมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมของร้าน B

ร้าน B มีพนักงาน 2 คนรับหน้าที่ดูแลช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ โดยร้าน B มอบหมายให้ พนักงาน  1 คนจัดการคลังสินค้า 
แพ็คของ และจัดส่งสินค้า  และ พนักงานอีก 1 คนที่เหลือทำการตลาดและตอบแชท 

ร้าน B มักจะทำการโปรโมทสินค้าผ่านทางเพจ Facebook โดยจะแนะนำเชิญชวนให้ผู้เข้าชมเพจ Facebook ซ้ือสินค้าบน Shopee 
และมีความถี่ในการโพสต์ขายสินค้าบนเพจ Facebook เฉลี่ยสัปดาห์ละครั้ง  นอกจากนี้ ร้าน B มักใช้งบประมาณจำนวน 2,000 
บาทต่อเดือน สำหรับการทำการตลาดบน Shopee และร้าน B มักจะเน้นการแจกคูปองส่วนลด โดยส่วนลดจะอยู่ที่ 5% - 10% 
จากราคาสินค้า โดยจะลดเพียง 3 ครั้ง ในแต่ละเดือนเท่านั้น

ผู้ซื้อสินค้าจากร้าน B (โดยประมาณ 75% มักจะชื่นชมร้าน B ในเรื่องผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม แต่ทว่า ร้าน B 
ได้คะแนนรีวิวโดยรวม เพียง 4.1 / 5.0 คะแนนเท่านั้น

การวางแผน
(Strategic Planning)

มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนชี้แจง
รายละเอียดในสิ่งที่ต้องลงมือทำ และ

สามารถนำไปปฏิบัติจริง 
โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่

การแกไขปญหา 
(Problem Solving)

มีการคิดวิเคราะห์ปัญหาได้ ตรงจุด 
ครบทุกแง่มุม และสามารถนำเสนอแนะนำ
วิธีแก้ไขปัญหาของแต่ละปัญหาได้จริง 

รวมถึงก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดเป็น
การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

1

ตอบคำถามต่อไปนี้ในรูปแบบ presentation จำนวนไม่เกิน 3 หน้า

เปรียบเทียบ  ร้านค้า A และ B ร้านค้าใดลงทุนการตลาดได้มีประสิทธิภาพกว่ากัน? เพราะอะไร? (อธิบายพอสังเขป) 
หากสมการที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพในการลงทุนด้านการตลาดคือ

2 จากโจทย์และข้อมูลข้างต้น ท่านคิดว่าร้าน B อาจประสบปัญหาอะไรบ้าง ในการเปิดขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์

3 จากปัญหาที่ท่านเห็น ท่านมีคำแนะนำหรือวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง เพื่อให้ร้าน B มียอดขายเพิ่มขึ้นและมีคะแนนรีวิวที่ดีขึ้น

4 จากข้อที่ 3 ท่านให้วางแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือร้านค้าสำหรับระยะเวลา 2 เดือน

งบประมาณ / ผลลัพธ์ = ต้นทุน ต่อ หนึ่งหน่วยผลลัพธ์

เกณฑ์การให้คะแนนแผนรอบคัดเลือก

ความรูพื้นฐาน 
(Basic Knowledge for 
online sales channel)

มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้น สำหรับการ
ขายสินค้าบนอีคอมเมิร์ซ หรือ ช่องทาง

ออนไลน์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

ร้าน

A
B

100
110

มูลคาเฉลี่ย
ตอการขาย

(บาท)

4,200
2,000

เงินทุน
ทำการตลาด

(บาท)

3
2

พนักงาน
(คน)

95%
70%

Chat
 Response

Rate

4.8/5.0
4.1/5.0

รีวิว
(คะแนน)

ยอดขาย (บาท)

10,000

6,000

จำนวนผูเขาชม (คน)

4,800

2,700

ราน A

ราน B


