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Sea (ประเทศไทย) ผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์มทางด้านดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์
อีคอมเมิร์ซ และบริการด้านการเงินแบบดิจิทัล โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือประกอบด้วย
Garena, Shopee และ SeaMoney ดำเนินการจัดการโครงการภายใต้ชื่อ
“DOTs : Digital Opportunities for Talents”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
ซึ่งโจทย์ของโครงการ DOTs ในปีนี้ คือ “Sustainability in Action” ที่จะพาคนรุ่นใหม่ไปช่วย
ต่อยอดธุรกิจให้แก่ SME ไทยที่ใส่ใจในความยั่งยืน ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมและสังคม
ผ่านการคิด วิเคราะห์ สร้างกลยุทธ์ วางแผนดำเนินงาน ตลอดจนช่วยร้านค้าลงมือทำ
เพื่อเป็นการร่วมผลักดันให้ร้านค้าสามารถพัฒนาต่อไปได้ในระยะยาว
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้จับมือกับร้านค้า เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจบนช่องทางออนไลน์
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการทำธุรกิจ
การขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Sea (ประเทศไทย) และ Shopee คอยให้คำปรึกษาตลอดโครงการ

โครงการ DOTs ที่ไม่ใช่แค่การประกวดแข่งแผน แต่เน้นการลงมือทำจริง
ไม่ใช่แค่การขายสินค้าออนไลน์ แต่จะได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
ไม่ใช่แค่พัฒนาตัวเอง แต่จะได้ผลักดันร้านค้าที่ใส่ใจความยั่งยืน
ให้สร้างประโยชน์ต่อโลกใบนี้มากขึ้น
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มาทำความรู้จัก DOTs
DOTs : Digital Opportunities for Talents คือ โครงการสำหรับคนรุ่นใหม่
ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลผ่านการคิด วิเคราะห์ วางแผน และลงมือทำ

D

Digital : ทักษะที่สำคัญสำหรับอนาคตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมไทยเพื่อให้เท่าทันโลกยุคใหม่

O

Opportunities : โอกาสของผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้เรียนรู้ทักษะ
ด้านดิจท
ิ ล
ั และนำไปปรับใช้เพือ
่ สร้างโอกาสให้แก่ตนเองและสังคมในวงกว้าง

Ts

Talents : ผู้มีศักยภาพในศตวรรษที่ 21 ที่ใช้ความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง

โจทย์ของ DOTs ในปีนี้คืออะไร ?
ในปัจจุบันที่ “ความยั่งยืน” เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ โดยมี
ธุรกิจ SME จำนวนมากที่ให้ความสนใจในประเด็นของความยั่งยืนผ่านแนวคิดการจำหน่ายสินค้า
ที่ดี มีคุณภาพต่อลูกค้า ใส่ใจในองค์ประกอบ รวมไปถึงกระบวนการผลิต ที่คำนึงถึงผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ทว่าในช่องทางของการขายสินค้าออนไลน์
ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้กับผู้ขายจำนวนมากให้สามารถแข่งขันกันได้อย่างอิสระ สินค้าที่มีจุดเด่น
ในด้านความยั่งยืนกลับยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่เป็นที่นิยมมากนัก อันเนื่องมากจากสาเหตุบาง
ประการ เช่น ราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น ๆ การขาดนำเสนอเรื่องราว คุณค่าหรือความ
แตกต่างของสินค้าไปสูล
่ ก
ู ค้า จึงเป็นทีม
่ าของโจทย์ “Sustainability in Action” ทีจ
่ ะพาคนรุน
่ ใหม่
ไปช่วยต่อยอดธุรกิจให้แก่ SME ไทยที่ใส่ใจในความยั่งยืน ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการดิจิทัลให้กับตนเอง
โดยในปีนี้ DOTs เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมหาหนทางในการสร้างการเติบโตบนแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ซให้กับ SME ไทยที่มีจุดเด่นด้านความยั่งยืน ผ่านการคิด วิเคราะห์ สร้างกลยุทธ์
รวมไปถึงการส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่ร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าสามารถพัฒนาธุรกิจบนช่องทาง
ออนไลน์ต่อไปได้ด้วยตนเองภายหลังจบโครงการ

DOTs กำลังมองหาใคร ?
DOTs กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา หรือคนที่สนใจ อายุ 18 - 30 ปี
เพียงคุณมีความสนใจอยากเรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์ พัฒนาทักษะผู้ประกอบการดิจิทัล และ
พร้อมลงมือปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ร้านค้าเติบโตบนช่องทางการขายออนไลน์ คุณก็สามารถสมัครเข้า
มาร่วมโครงการได้

ผลลัพธ์ที่ DOTs อยากให้เกิดขึ้น ?
DOTs มุ่งหวังที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับธุรกิจ
SME ไทยที่มีจุดเด่นด้านความยั่งยืน แต่ยังขาด
ความเชี่ยวชาญในการขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิรซ
์ และช่องทางออนไลน์ ให้สามารถเติบโต
ได้ด้วยตัวเอง และมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้พัฒนาทักษะทางดิจิทัล พร้อมทั้งสามารถ
นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปขยายผลสู่สังคม
ในวงกว้างต่อไป

ทำไมคุณถึงควรเข้าร่วม DOTs ?
คุณจะได้พัฒนาตัวเองในการเป็นผู้ประกอบ
การดิจิทัลที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถเป็น “จุด (dots)” ทีพ
่ ร้อม
จะขยาย impact ไปสู่สังคมได้ นอกจากนั้น
ยังมีโอกาสได้รับรางวัลจากโครงการ
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ทำไมถึงต้องเป็นโจทย์ Sustainability in Action?
แนวโน้มของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน
นั้นเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยกว่า

80% ของผู้บริโภคไทย

คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เมื่อต้องตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ

ตลาดการซือ
้ ขายสินค้าออนไลน์ไทยในปี 2021 โตขึน
้ 75%

96 % ของคนไทย

มีแนวโน้มจะให้ความสำคัญกับการชอปปิงออนไลน์มากขึน
้
แต่ทว่า SME ทีใ่ ส่ใจความยัง
่ ยืน ยังไม่ได้รบ
ั ความนิยม !

ในปัจจุบัน แนวโน้มของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (Sustainable living) นั้นเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยกว่า 80%
ของผู้บริโภคชาวไทยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อต้องตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ
อีกทั้ง SME ไทยจำนวนไม่น้อยที่มีความตั้งใจในการสนับสนุนความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง ผ่านการผลิตสินค้าที่พร้อม
สนับสนุนการใช้ชีวิตที่รับผิดชอบต่อสังคม
แต่ทว่าในช่องทางของการขายสินค้าออนไลน์ในไทย ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้กับผู้ขายจำนวนมากสามารถแข่งขันกัน
ได้อย่างอิสระ และเป็นช่องทางที่มีจำนวนผู้ซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่มีจุดเด่นในด้านความยั่งยืนกลับยังไม่เป็น

ที่รู้จัก หรือไม่ได้รับความนิยมมากนัก อันเนื่องมากจากสาเหตุบางประการ เช่น ขาดการนำเสนอคุณค่าหรือ
ความแตกต่างของสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปซึ่งอาจยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักช้อปออนไลน์บางส่วนที่ต้องการซื้อสินค้าราคาในราคาถูกที่สุด
Sea (ประเทศไทย) ในฐานะผู ้ น ำในการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ นตแพลตฟอร์ ม ทางด้ า นดิ จ ิ ท ั ล เอนเตอร์ เ ทนเมนต์
อีคอมเมิร์ซ และบริการด้านการเงินแบบดิจิทัล เล็งเห็นความสำคัญและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความยั่งยืน
ให้กับโลก จึงเป็นที่มาของโจทย์ในปีนี้ “DOTs 2022 Sustainability in Action” ที่อยากนำพลังของคนรุ่นใหม่มาช่วย
ขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับโลก โดยการผลักดันร้านค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนบน
โลกออนไลน์ ที่นอกจากจะส่งผลเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่ใส่ใจด้านความ
ยั่งยืนได้มากขึ้น ส่งผลให้ตลาดสินค้าเหล่านี้ขยายออก เป็นโอกาสให้กับร้านค้าอื่น ๆ ได้เห็นว่าการขายสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถเติบโตได้จริงบนโลกออนไลน์ ยิ่งตลาดสินค้าเพื่อความยั่งยืนเติบโตขึ้นเท่าไร
ก็สะท้อนได้ถึงผลกระทบเชิงบวกต่อโลกของเรามากขึ้นเท่านั้น !

3 ปัญหาหลัก ที่ทำให้ SME ไทยที่ใส่ใจความยั่งยืนไม่สามารถ
ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดออนไลน์เท่าที่ควร

1

ขาดการนำเสนอ
คุณค่าที่เหนือกว่า

SME ทีข
่ าดการนำเสนอเอกลักษณ์
และคุณค่าที่เหนือกว่าก็มักจะถูก
กลืนไปกับผูค
้ า้ รายอืน
่ ๆ โดยเฉพาะ
บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มี
สินค้าลักษณะคล้ายกันอยู่จำนวน
มาก และผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่าง
อิสระ การนำเสนอเรื่องราว และ
จุดเด่นของสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ร้านค้าไม่ควรมองข้าม

2

สินค้ามีราคา
สูงกว่าสินค้าทั่วไป

เนื่องจากเหตุผลด้านต้นทุนของ
ส่วนประกอบ กระบวนการผลิต
ตลอดจน Supply chain ที่ต้อง
มั่นใจได้ว่าใส่ใจด้านความยั่งยืน
อย่างแท้จริงนั้นมีราคาสูงกว่า
สิ น ค้ า ทั ่ ว ไป แต่ ถ ้ า หากธุ ร กิ จ
สามารถเติ บ โตจนมี ค วาม
ต้ อ งการสิ น ค้ า จากผู ้ บ ริ โ ภค
มากขึ้น ก็จะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำ
ลงได้ ส่งผลให้สน
ิ ค้ามีราคาต่ำลง
และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้
หลากหลายยิ่งขึ้น

3

ไม่เชี่ยวชาญ
การขายออนไลน์

การขายสินค้าบนโลกออนไลน์
นัน
้ ยังมีเครือ
่ งมือทีช
่ ว
่ ยสนับสนุน
การขายมากมายที่ SME อาจยัง
ไม่เคยได้ลองศึกษา หรือเริ่มต้น
ใช้งาน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะ
ช่วยให้รา้ นสามารถสร้างกลยุทธ์
เพือ
่ เพิม
่ ยอดขายในแพลตฟอร์ม
อี ค อมเมิ ร ์ ซ ได้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น

3

หมวดหมู่ (Category) ของร้านค้าในโครงการ
1. Food & Beverage สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
“อาหารปรับสมดุลชีวิต เป็นมิตรต่อร่างกายและต่อโลก”
สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มออแกนิคมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจอาหารสุขภาพกันมากขึ้น
ทำให้มีร้านค้าออนไลน์ที่ขายอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่า
จะเป็น อาหารจากวัตถุดิบออแกนิค อาหารทดแทนเนื้อสัตว์ ไปจนถึง
การคำนึงถึงแหล่งทีม
่ าของวัตถุดบ
ิ ทีต
่ อ
้ งไม่สง
่ ผลกระทบต่อสิง
่ แวดล้อม
ส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น
ร้านค้าที่จะสร้างการเติบโตได้ จะต้องหาจุดขายที่ชัดเจน และสื่อสาร
จุดเด่นนั้นให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและตอบโจทย์การใช้ชีวิต
พร้อมกับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ ๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

2. Health & Beauty

สินค้าสุขภาพและความงาม
“ไม่ใช่แค่ดูแลตัวเอง แต่ต้องดูแลโลกได้ด้วย”
ผู้บริโภคอาจไม่เพียงแค่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ในแง่ของความอ่อนโยน
หรือความปลอดภัยในการใช้กับร่างกายเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญไป
ถึงกระบวนการพัฒนาสินค้า และส่วนประกอบที่ต้องไม่เป็นอันตรายกับ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกด้วย ความท้าทายของร้านค้าคือการสร้างความ
น่าเชือ
่ ถือให้กบ
ั สินค้าของตัวเอง ชูจด
ุ เด่นทีม
่ เี พือ
่ แข่งขันกับแบรนด์ใหญ่
ที่เป็นกระแสหลักในกลุ่มผู้บริโภค
ร้านค้าจะต้องเสาะหากลุ่มผู้บริโภคที่มองเห็นถึงคุณค่า และเอกลักษณ์
ของแบรนด์ เมื่อผู้บริโภคได้ใช้สินค้าแล้วควรรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้
ยาวนาน เพื่อให้เกิดการกลับมาซื้อ หรือการบอกกันปากต่อปากไปสู่
ผู้บริโภครายอื่น ๆ

3. Home & Lifestyle สินค้าของใช้ภายในบ้าน และไลฟ์สไตล์
“ผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน”
ผู้บริโภคมีปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยงาม
แต่พิจารณาในรายละเอียดมากขึ้น เช่น วัสดุที่นำมาผลิตว่ามีที่มาอย่างไร
เป็นวัสดุที่มาจากการ Recycle หรือ Upcycling หรือไม่ การออกแบบที่เอื้อ
ให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน หรือประเด็นการใช้แรงงานในการผลิตที่ต้อง
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งเป็นผลมาจากการต่อต้าน Fast Fashion ถึงแม้
แบรนด์ของใช้และสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ยังคงครองตลาดกระแสหลัก
แต่หากร้านค้ารายย่อยสามารถดึงจุดเด่นและหาเอกลักษณ์ทห
่ี าซือ
้ ได้เฉพาะ
ร้านนั้น ๆ จะเป็นโอกาสสำคัญที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคนี้ได้
ร้านค้าจึงควรทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างที่สะท้อนผ่านส่วนประกอบ
หรือการออกแบบที่ใส่ใจผู้อาศัยและผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมไปถึงการ
สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์เพื่อแข่งขันกับผู้ขายในตลาด
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คุณจะได้ทำอะไรบ้างใน DOTs

Refine the DOTs
ช่วงเวลาที่คุณจะได้เพิ่มพูนความรู้
เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลก่อนลงมือทำจริง
• วันปฐมนิเทศ (Orientation)
สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างทักษะที่สำคัญที่จะทำให้คุณ
พร้อมเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
• กิจกรรมเตรียมพร้อมองค์ความรู้ (Boot Camp)
เรียนรูท
้ ก
ั ษะทีส
่ ำคัญในการพัฒนาร้านค้า ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
เช่น แผนธุรกิจเบือ
้ งต้น (Business Model Canvas) การสร้างแบรนด์
และเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

Connect the DOTs
ช่วงเวลาที่คุณจะได้คิด วิเคราะห์ วางแผน และลงมือทำจริง โดยจะได้ทำงาน
กับร้านค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันปรับกลยุทธ์ ให้ตอบโจทย์กับปัญหาที่แท้จริง
ของแต่ละร้านค้า
• ดำเนินโครงการ (Implementation)
ร่วมมือกับร้านค้าในการวางแผนและลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างการเติบโต
ของร้านค้าให้เกิดขึ้นจริง
• กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Sharing Session)
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับใช้ และต่อยอดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ให้กับร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย
• กิจกรรมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring Session)
นำเสนอแผนการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อปรึกษา
และขอคำแนะนำกับทีป
่ รึกษา (Mentor) จาก Shopee ในทุก ๆ 2 สัปดาห์

Spread the DOTs
ช่วงเวลาผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้สรุปแผนการดำเนินการและผลลัพธ์ (Solution)
ทีเ่ กิดขึน
้ ในโครงการ และนำเสนอในวันนำเสนอผลงาน (Pitching Day) เพือ
่ หา
ตัวแทนที่ได้คะแนนสูงสุด 2 ทีม ของแต่ละหมวดหมู่สินค้า เข้ามาเป็นตัวแทน
ในการถ่ายทอดผลลัพธ์ทด
่ี ท
ี ส
่ี ด
ุ สูส
่ ง
ั คมภายนอก และเฟ้นหาผูช
้ นะของโครงการ
• วันนำเสนอผลงาน (Pitching Day)
เสนอแผนการดำเนินการและผลลัพธ์ (Solution) ต่อคณะกรรมการ
เพื่อหาตัวแทนที่ได้คะแนนสูงสุด 2 ทีม ของแต่ละหมวดหมู่สินค้าtเข้าสู่
รอบนำเสนอรอบสุดท้าย (Final Presentation) ต่อไป
• วันประกาศผลรางวัลรอบสุดท้าย (Final Presentation)
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละหมวดหมู่สินค้า
ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ในการลงมือทำจริงสู่สังคมภายนอก
เพื่อตัดสินหาทีมผู้ชนะรอบสุดท้ายในโครงการ
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สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในโครงการ

Digital Sustainable Entrepreneurship
ปูพื้นฐานทักษะ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมองค์ความรู้สำหรับการต่อยอดธุรกิจความยั่งยืน
ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อที่ประกอบไปด้วย

Sustainable Strategy
เรียนรู้และสร้างความเข้าใจ
เกีย
่ วกับความยัง
่ ยืน และธุรกิจ
ความยัง
่ ยืน และโอกาสในการ
ไปต่อของธุรกิจความยั่งยืน
บนโลกออนไลน์

Design Thinking

เรียนรู้วิธีการคิดแบบเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้า
และวิธีการหาไอเดียที่จะมา
ออกแบบ วางแผนการดำเนิน
การและสร้างผลลัพธ์ ให้ตรงกับ
ความต้องการในตลาด

Business & E-commerce Aspect
ปูพื้นฐานทักษะที่สำคัญในการทำธุรกิจ และเตรียมพร้อมองค์ความรู้สำหรับการต่อยอดธุรกิจบนแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ซผ่านกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย

Business Model Canvas

เรียนรู้ภาพรวมในการทำธุรกิจ

ด้วยเครือ
่ งมือวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ

(Business Model) พร้อมค้นหา
คุณค่าของสินค้าที่จะมอบให้แก่

ลูกค้า รวมถึงการประเมินกลุม
่ เป้าหมาย

Branding & Marketing

เรียนรู้การทำการตลาดบนโลก
ออนไลน์ และ การสร้างจุดยืน
ของแบรนด์ (Brand Positioning)
พร้อมไปกับวิธีการเล่าเรื่องของ
แบรนด์ (Brand story) ให้เหมาะสม
แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

E commerce 101

เรียนรู้การสร้างการเติบโต
วิธก
ี ารใช้เครือ
่ งมือการตลาด
ที่สำคัญ และเทคนิคในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบน
Shopee

Basic
Entrepreneurial Finance
เรียนรู้เรื่องหลักการตั้งราคา
สินค้า รวมถึงการดำเนินธุรกิจ
ที่ดีและเหมาะสมกับผู้ประกอบ
การอีคอมเมิร์ซ

Project-based Learning
เรียนรู้ผ่านการดำเนินงานที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือทำจริงด้วยตนเอง พร้อมคำแนะนำจากที่ปรึกษา

Real-case Execution

การคิด วิเคราะห์ ลงมือแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ของร้านค้า
รวมถึงการปรับแผนตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

Mentoring

รับฟังคำแนะนำ และความรู้ใน
เชิงปฏิบัติ จากผู้ให้คำปรึกษา
(Mentor) ของแต่ละทีม โดยเป็น
ผู้ที่มีประสบการณ์ โดยตรงจาก
Sea (ประเทศไทย) และ
Shopee
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กำหนดการโครงการ
27 กรกฎาคม 2565 เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วโครงการ

กรอกข้อมูลในฟอร์มรับสมัครที่ www.dots.in.th จากนั้นทำแผนการคัดเลือก
ในรูปแบบ Presentation Slide (เป็นไฟล์ PDF) จำนวน 3 หน้า และอัปโหลดผ่านทาง
Case Submission Form

20 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ
ส่งแผนการคัดเลือกผ่านทาง Case Submission Form ภายในเวลา 23.59 น.

24 สิงหาคม 2565

ประกาศผลและเลือกความสนใจร้านค้า
ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ จากนั้นให้ทีมผู้สมัคร
ประมูล (Biding) เพื่อเลือกร้านค้าที่อยากร่วมงานด้วย

26 - 30 สิงหาคม 2565

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ
สัมภาษณ์ทีมผู้สมัครในรูปแบบออนไลน์

3 กันยายน 2565

ประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและร้านค้าที่ได้ร่วมงาน

10-11 กันยายน 2565

Onsite Orientation & Workshop
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและ Workshop
(กิจกรรมค้างคืน 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมภายในกรุงเทพ)

17-18 กันยายน 2565

Online Training & Workshop
กิจกรรมเสริมทักษะเตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำจริง (ดำเนินกิจกรรมผ่าน Zoom Meeting)

18 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2565

Implementation Phase
ทีมผู้เข้าร่วมโครงการเข้าไป วางแผน สร้างกลยุทธ์ และลงมือปฎิบัติจริงร่วมกับร้านค้า
(ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์)

28 กันยายน 12, 26 ตุลาคม และ 9 พฤศจิกายน

Mentoring session (ฺBi-weekly)
รับคำปรึกษาและพบ Mentor จาก Shopee (ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ทีมละ 20 นาที)

1, 15, 26 ตุลาคม และ 12 พฤศจิกายน 2565

Sharing session (ฺBi-weekly)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และร้านค้า (ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์)

19 พฤศจิกายน 2565

Pitching Day
นำเสนอ Solution ต่อคณะกรรมการ เพื่อค้นหา 2 ทีมที่ดีที่สุดในแต่ละหมวดหมู่สินค้า

26 พฤศจิกายน 2565

Final Presentation
2 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหมวดหมู่สินค้า นำเสนอ Solution
สู่สังคมภายนอก และคัดเลือกทีมผู้ชนะโครงการ

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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เกณฑ์การตัดสินและรางวัลของโครงการ
ตลอดระยะเวลาโครงการ จะมีการคำนวณคะแนนเพื่อใช้ในการตัดสินหาทีมที่สามารถทำผลงานออกมาได้ดี
ที่สุด โดยทีมผู้เข้าร่วมโครงการทุกทีมจะต้องนำเสนอแผนการดำเนินการและผลลัพธ์ (Solution) ให้กับ
คณะกรรมการในวันนำเสนอแผนการดำเนินการและผลลัพธ์ (Pitching Day) เพื่อคำนวณคะแนนและตัดสิน
ในการผ่านเข้ารอบสุดท้าย

โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะมีทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้
• Proposed Solution (50%)
ผลงานด้านการวางแผนการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เกิดจาก
การคิดวิเคราะห์ วางกลยุทธ์ และวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน
รวมถึงการนำองค์ความรู้ และคำแนะนำที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินงาน

20%
50%
30%

• Performance (30%)
ผลลัพธ์ในเชิงการพัฒนา ที่เกิดจากการดำเนินงานในระหว่างโครงการ เช่น
การพัฒนาประสิทธิภาพของร้านค้า (Store Performance) การพัฒนายอดขาย
(Revenue) และการพัฒนาจำนวนผู้เข้าชมร้านค้า (Traffic) เป็นต้น
• Engagement (20%)
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ และความตั้งใจในการ
ทำงานร่วมกับร้านค้าตลอดระยะเวลาโครงการ

6 ทีมสุดท้ายที่มีคะแนนสูงสุด 2 ทีมจากแต่ละหมวดหมู่ จะได้ผ่านเข้ารอบไปสู่การนำเสนอรอบสุดท้าย
(Final Presentation) ซึ่งแต่ละทีมจะได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ปัจจัยในการสร้างการเติบโต
ของร้านค้า รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อหาสุดยอดทีมที่ชนะในโครงการ
และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนหรือผู้ประกอบรายอื่น ๆ ในสังคม

รางวัลสำหรับการแข่งขัน

สำหรับ 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอรอบสุดท้าย (Final Presentation)

รางวัลชนะเลิศ
80,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 3-5

50,000 บาท

30,000 บาท

5,000 บาท

รางวัลสำหรับทีมที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ของแต่ละ หมวดหมู่
Top learner
(โดดเด่นด้านการเรียนรู้)
5,000 บาท ต่อทีม
จำนวน 3 รางวัล

Top performance
(โดดเด่นด้านผลลัพธ์)
5,000 บาท ต่อทีม
จำนวน 3 รางวัล

และรางวัลพิเศษสำหรับทีมที่อยู่ในหมวดหมู่ที่ชนะเลิศ
(โดยทีมที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอรอบสุดท้าย จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษอื่นอีก)
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ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
• ขั้นตอนที่ 1 รวมทีม 2-3 คน
• ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัครได้ที่ www.dots.in.th
• ขั้นตอนที่ 3 ส่งแผนการคัดเลือก ในรูปแบบ Presentation Slide (เป็นไฟล์ PDF)
จำนวน 3 หน้า อัปโหลดผ่านทาง Case Submission Form ทีจ
่ ะถูกส่งให้
หล ั ง จา ก กร อ ก ใ บ สมั ค รแล้ ว เ สร็ จ โดยต้ อ ง Sub m it Case
ภายในวันที่ 20
14 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น.
วิธีส่งแผนการคัดเลือก ผ่านทาง Submission Form
• ส่งแผนการคัดเลือก โดย 1 ทีม ส่ง 1 คำตอบเท่านั้น
• กรอกรายละเอียดข้อมูลของทีม พร้อมแนบไฟล์ (PDF)
• ตั้งชื่อไฟล์: ชื่อทีม_DOTs2022.pdf
* หากทีมผู้สมัครไม่ส่งแผนภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครไม่เสร็จสมบูรณ์

• ขั้นตอนที่ 4 ประกาศผลทีมที่เข้ารอบสัมภาษณ์วันที่ 24
21 สิงหาคม 2565
ผ่านทาง Email และหน้า Facebook page
“DOTs : Digital Opportunities for Talents”
จากนั้นให้ทีมผู้เข้าร่วมโครงการปฎิบัติดังนี้
• จองเวลาสัมภาษณ์ทางออนไลน์ ผ่านลิงก์ที่แนบใน Email ประกาศผล
• เลือกร้านทีส
่ นใจร่วมงานด้วย โดยการประมูล (Bidding) ภายในวันที่ 23
25 สิงหาคม 2565

1.

1.
2.
3.

100 SCORE

MERCHANT

ผู้สมัครจะมีคะแนน
เริ่มต้น 100 คะแนน
เพื่อใช้ในการประมูล
ร้านค้าที่ต้องการ

เลือกประมูลคะแนน
กับร้านค้าที่อยากได้
จำนวน 5 ร้าน
โดยต้องให้คะแนน
เป็นลำดับ และห้าม
ให้ 0 คะแนนกับ
ร้านที่เลือก
ตัวอย่าง

3.

CATEGORY

RANKING

RANDOM

ผู้เข้าแข่งขัน
เรียงลำดับ Category
ที่สนใจในกรณีที่
ไม่ได้รับเลือก

ทีมงานจะทำการ
เรียงลำดับคะแนน
ของแต่ละร้าน
โดยทีมทีใ่ ห้คะแนน
กับร้านนัน
้ มากทีส
่ ด
ุ
จะได้รบ
ั เลือกให้
ร่วมงานกับร้านนัน
้ ๆ

หากร้านไหนได้คะแนน
เท่ากัน ทีมงานจะให้
ระบบสุ่มในการจับคู่ร้าน

100 SCORE

Case 1: 35, 30, 20, 10, 5
Case 2: 90, 4, 3, 2, 1

2.

ตัวอย่าง

1. Food & Beverage
2. Home & Lifestyle
3.Health & Beauty

หากทีมใดไม่ได้ร้าน
ที่เลือกไว้ทั้ง 5 อันดับ
ทีมงานจะสุ่มจาก
ร้านใน cateory
ที่ทีมเลือกไว้

• ขั้นตอนที่ 5 สัมภาษณ์ทม
ี ทีผ
่ า่ นเข้ารอบ ในวันที่ 24
28 สิงหาคม 2565 ผ่านทางออนไลน์
26 - 30
• ขั้นตอนที่ 6 ประกาศผลทีมที่ได้เข้าร่วมโครงการและร้านค้า ในวันที่ 3 กันยายน 2565
ทาง Email และ Facebook page “DOTs : Digital Opportunities for Talents”
และผู้สมัครยืนยันการเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 4 กันยายน 2565
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โจทย์การคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์
Eco-Design เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ผลิตเสื้อผ้าจากเศษผ้าเกรดพรีเมี่ยมที่เหลือทิ้งจากโรงงานมาผลิตเป็น
เสื้อผ้าใหม่โดยมีการออกแบบที่สวยงาม เนื้อผ้านุ่ม ระบายอากาศได้ดี และราคาถูกกว่าเสื้อผ้าที่ใกล้เคียงกัน
ในตลาด เนื่องจากต้นทุนของเศษผ้าที่รับมาไม่สูงมาก นอกจากนั้นกระบวนการย้อมสียังเป็นการย้อมด้วยสี
จากธรรมชาติ ทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการทอและตัดเย็บทำโดยกลุ่มแม่บ้าน
ในชุมชนใกล้เคียงเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ขาดรายได้
ร้าน Eco-Design ได้เริ่มทำการตลาดบนโลกออนไลน์ จากการทดลองขายบน Shopee เพียงช่องทางเดียวใน

เดือนสิงหาคมเป็นเวลา 1 เดือน โดยมีงบประมาณในการทำการตลาดทั้งสิ้น 20% ของยอดขาย แบ่งเป็นงบประมาณ
ในการทำโปรโมชันลดราคาด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 10% และ งบประมาณการโฆษณา 10%
ในสิน
้ เดือนสิงหาคมพบว่า ผูเ้ ยีย
่ มชมสินค้ามีจำนวน 1,200 คน มีคำสัง
่ ซือ
้ 27 ครั้ง และมียอดขายเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อคือ
400 บาท โดยมีการสร้างร้านค้า และขายสินค้าดังภาพ
รายการสินค้า: 5
กำลังติดตาม: ประสิทธิภาพการแชท: 60% (ภายใน 60 นาที)

Eco-Design

Active 5 นาทีทผ
่ี า่ นมา
+ ติดตาม

4.5

฿350 - ฿450

ผู้ติดตาม: 35
คะแนน: 4.8 ดาว (การให้คะแนนทั้งหมด 6)
เข้าร่วมเมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา

พูดคุย

Eco-Design เสื้อ upcycle ผ้าฝ้าย นุ่มใส่สบาย ไม่ต้องรีด
22 Rating | 2 Sold
4.5
2

การจัดส่ง ฿5- ฿45 จากกรุงเทพ
สีสี
S

M

L

XL

2XL

3XL

สินค้าทัง
้ หมด

หน้าแรก

ชมพู

ขาว

Size

จํานวน

เกีย
่ วกับร้านค้า

10
มีสินค้าทั้งหมด
10 ชิ้น

Eco-Desgin แบรนด์เสือ
้ ผ้า Upcycle จากเศษผ้าเหลือทิง
้ เกรดดีจากโรงงานทีเ่ รานำ
กลับมาตัดเย็บใหม่โดยกลุม
่ แม่บา้ นในชุมชนทีข
่ าดรายได้ ย้อมสีดว
้ ยสีธรรมชาติเพือ
่ ลด
ผลกระทบต่อสิง
่ แวดล้อม พร้อมดีไซน์ทเ่ี ป็นเอกลักษณ์ ราคาเป็นมิตร
รายละเอียย
ดสิ
นาค้า
รายละเอี
ดสิ
นค้

โค้ดส่วนลดจากร้านค้า

Eco-Design เสื้อ upcycle ช่วยลดเศษผ้าเหลือทิ้ง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือชุมชน ผ้าฝ้าย นุ่มใส่สบาย ไม่ต้องรีด
มีให้เลือกด้วยกัน 2 สี สีขาว สีฟ้า มีไซต์หลากหลายตั้งแต่ S จน ถึง 3XL
! สินค้าพร้อมส่ง!

1. ผลิตจากผ้าเหลือทิ้งจากโรงงาน
2. ตัดเย็บใหม่โดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชนที่ขาดรายได้
3. ย้อมสีด้วยสีธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ดีไซน์เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

Eco-Design

size
" M อก 40” ยาว 25” ไหล่ 17” รอบแขน 19” ความยาวแขน 7.5”
" L อก 42” ยาว 27” ไหล่ 18” รอบแขน 20” ความยาวแขน 8.5”
" XL อก 44” ยาว 28” ไหล่ 19” รอบแขน 20" ความยาวแขน 8.5”
" 2XL อก 46” ยาว 29” ไหล่ 20” รอบแขน 20” ความยาวแขน 9”
" 2XL อก 48” ยาว 32” ไหล่ 21” รอบแขน 21” ความยาวแขน 10”

ลด 10 %

ในขณะเดียวกันร้าน Green Shirt เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีโรงงานขนาดใหญ่ในการผลิตสินค้าจำนวนมาก

ร้าน Green Shirt ขายสินค้าบน Shopee มาเป็นเวลา 1 เดือน มีงบประมาณในการทำการตลาดทั้งสิ้น 50%
ของยอดขาย แบ่งเป็นงบในการทำโปรโมชันลดราคาด้วยเครื่องมือต่างๆ 20% และงบประมาณในการโฆษณา 30%
ในสิ้นเดือนสิงหาคมพบว่า มียอดขาย 24,000 บาท อัตราการซื้อสินค้า 0.8% ยอดขายเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ 600 บาท
โดยมีร้านค้า และสินค้าดังภาพ
เสื้อยืดผ้าฝ้ายออร์แกนิก 100%

รายการสินค้า: 21
กำลังติดตาม: ประสิทธิภาพการแชท: 100% (ภายใน 60 นาที)

Green Shirt

Active 5 นาทีทผ
่ี า่ นมา

4.75
4.75

ผู้ติดตาม: 89
คะแนน: 4.3 ดาว (การให้คะแนนทั้งหมด 236)
เข้าร่วมเมื่อ: 1
8 เดือนที่ผ่านมา

+ ติดตาม

พูดคุย

หน้าแรก

สินค้าทัง
้ หมด

ซื้อ 3 ลด 10%

การจัดส่ง ฿5- ฿45 จากกรุงเทพ

เกีย
่ วกับร้านค้า

สี

ดำ

Size

S

เทา

ขาว
M

จํานวน

เสือ
้ ยืดรักษ์โลกจากผ้าฝ้ายออร์แกนิค 100% ฝ้ายออร์แกนิคช่วยลดโลกร้อนได้ ไม่ใช้สารเคมี
ในทุกขัน
้ ตอนการผลิต ทีเ่ ป็นพิษต่อร่างกาย นุม
่ สบายกว่าผ้าฝ้ายทัว
่ ไป ใส่สบายแถมดีตอ
่ โลก
อีกด้วย และมาพร้อมกับโปรโมชัน
่ ดี ๆ ทุกเดือน #ของมันต้องมี #ECO #เสือ
้ รักษ์โลก
โค้ดส่วนลดจากร้านค้า

32Rating | 32 Sold
20

20

฿200 - ฿350

L

XL

มีสินค้าทั้ง200
หมด 200 ชิ้น

รายละเอี
ยดสิ
นค้นาค้า
รายละเอี
ยดสิ

เสือ
้ ยืดผ้าฝ้ายออร์แกนิค 100 %
ดีตอ
่ โลก
พิเศษ! ซือ
้ 3 ตัว ลด 10%
จัดส่งฟรี

เสื้อยืดคอกลม ผ้าฝ้าย (cotton) ออร์แกนิก 100%
ผ้าบางเบา ใส่ง่าย ใส่สบาย ไม่ร้อน ใส่ได้หลายลุค แมทกับกางเกงได้ทุกแบบ
เป็นรุ่นที่ต้องมีติดตู้ พลาดไม่ได้แล้ว
มีให้เลือกด้วยกัน 3 สี สีขาว สีดํา สีเทา
ไซต์มีตั้งแต่ S จน ถึง XL
Size:
S รอบอก 38 ยาว 27
M รอบอก 40 ยาว 28
L รอบอก 42 ยาว 29
XL รอบอก 44 ยาว 30
หน่วยเป็น นิ้ว
ร้านจัดส่งสินค้าผ่าน Kerry จากกรุงเทพฯ
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จากโจทย์ข้างต้นจงตอบคำถามดังต่อไปนี้
1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการขายสินค้าออนไลน์ระหว่างร้าน Eco-Design กับร้าน
Green Shirt และวิเคราะห์ว่าทั้ง 2 ร้านประสบปัญหาอะไรบ้าง ในการขายสินค้าออนไลน์
ยอดขาย = จำนวนผู้เยี่ยมชม (คน) X อัตราการซื้อสินค้า (%) X ยอดขายเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ (บาท)
อัตราการซื้อสินค้า = จำนวนผู้ซื้อ (คน) / จำนวนผู้เยี่ยมชม (คน)

2.1) ท่านคิดว่าอะไรคือ Value Proposition ของร้าน Eco-Design
2.2) ท่านคิดว่ากลุ่มลูกค้าของร้านค้า Eco-Design เป็นกลุ่มใดบ้าง และจะมีวิธีพิสูจน์
(Hypothesis Testing) ได้อย่างไรว่ากลุม
่ ลูกค้ากลุม
่ ใดเป็นกลุม
่ ลูกค้าทีเ่ หมาะกับร้านค้าทีส
่ ด
ุ
3) ให้ท่านวางแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือร้าน Eco-Design ให้มียอดขายเพิ่มขึ้นโดย
สามารถขายได้ทง
้ั ช่องทาง Shopee และช่องทางอืน
่ ๆ ในช่วงเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม
ระยะเวลา 2 เดือน และทำให้ร้านสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนหลังจบโครงการ
(แคมเปญในช่วงเวลาโครงการประกอบไปด้วย แคมเปญ 9.9,
แคมเปญ Mid-month sale เดือนกันยายน และ แคมเปญ 10.10)

เกณฑ์การให้คะแนนแผนรอบคัดเลือก

การวางแผน

การระบุปัญหา

(Problem Identification)
มีการคิดวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด
ครบทุกแง่มุมรวมถึงสามารถนำเสนอ
แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาของแต่ละปัญหาได้จริง

(Strategic Planning)
มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ชี้แจงรายละเอียดในสิ่งที่ต้องลงมือทำ
และสามารถนำไปปฏิบัติจริง
โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่

ความรู้พื้นฐาน

การนำเสนอที่น่าสนใจ

(Basic Knowledge
for online sales channel)
มีความรูพ
้ น
้ื ฐานเบือ
้ งต้นสำหรับการขายสินค้า
บนอีคอมเมิรซ
์ หรือช่องทางออนไลน์
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

(Storytelling)
มีการนำเสนอหรือเล่าเรื่องราว
ที่โดดเด่น น่าสนใจ พร้อมกับต้องดึง
จุดเด่นออกมาได้อย่างชัดเจน
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
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