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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
1.1 รหสัและช่ือโครงการ 

            17-AG-24-GE-WSP-B Workshop on e-Business Modeling for Women 

Entrepreneurs 

1.2 ระยะเวลา  
       19-23 มิถนุายน 2560 
1.3 สถานท่ีจดั  
      ณ ไทเป ประเทศ ไต้หวนั 
1.4 ช่ือเจ้าหน้าที่เอพีโอประจ าโครงการ 

Ms.Jisoo Yun 
1.5 จ านวนและรายช่ือวิทยากรบรรยาย 

1. Ms.Jayalakshmi Thirugnanam, Director & COO Ascenders Technologies Private Limited, 
India 

2. Cheul Rhee, Professor Ajou University, ROK 
3. Dr.Shiaw-chun Shang, Professor and Vice-dean Dept. of MIS National Chengchi University 
4. Ms.Maggie Chen, Founder and CEO Wonderfulfood 
5. Ms.Fione Tan, President, eOneNet.com Sdn. Bhd. Malaysia 

 
1.6  จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ36 คน และ ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ กมัพชูา ฟิลิปปินศ์ ไทย มาเลเซีย ศรีลงักา    
อิหร่าน อินเดีย มาเลเชีย เวียดนาม มองโกเลยี ปากีสถาน เนปาล อฟักานิสถาน ลาว ซามวัร์ 

 
 

ส่วนที่ 2 เนือ้หา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
2.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ 

      เพื่ออบรมการท าตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น E- business marketing, Online marketing, และ
น าเสนอตวัอยา่งกรณีศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการหญิงในการท าการตลาดแบบ E- business marketing ใน
หลายกรณีศกึษา 

 
2.2 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย  

              จากการไปร่วมอบรมในครัง้นี ้ทัง้หมดเป็นหวัข้อเก่ียวกบัการตลาดมากมายหลายรูปแบบ โดย
ข้าพเจ้าจะขอยกตวัอยา่งเร่ืองทีเ่ห็นวา่เป็นประโยชน์และนา่สนใจ ดงันี ้
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1. หัวข้อ The experience Sharing of Agriculture E-commerce Promotion in Taiwan by using the 
example of Wonderfulfood.com.tw/ 

       บรรยายโดย Meggie Chen ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ Wonderfulfood 
       องค์ความรู้ที่ได้รับ 
        ในปัจจบุนัอตัราการเติบโตของผู้บริโภค Safe food ในไต้หวนัมีจ านวนมากขึน้เร่ือยๆทกุปี เนือ่งจากเท
รนด์ใสใ่จสขุภาพมาแรง และจากปัญหาที่วา่ผู้บริโภคต้องการทานผลไม้สดแตไ่มม่ีเวลาไปจบัจา่ยซือ้ของและ
ตวัผู้ผลติอาหารเช่นชาวไร่หรือผู้ประกอบการเลีย้งสตัว์ก็ต้องการที่จะมีรายได้อยา่งสม า่เสมอ 
         Wonderfulfood จึงเป็นเสมือนตวักลางทีเ่ช่ือมโยงระหวา่งผู้บริโภคและผู้ผลติอาหารทกุชนดิในไต้หวนั 
โดยมีการสร้าง Website ที่เป็น Platform ขึน้มาเพือ่ให้ผู้ผลติผลไม้ได้น าภาพอาหารหรือผลไม้ของตนมา
แสดงและลงขายบนหน้าเว็บไซด์อยา่งสวยงาม พร้อมทัง้สร้างเร่ืองราว หรือบรรยายลกัษณะของผลติภณัฑ์ 
แจ้งราคา หรือแม้กระทัง่มีช่างถา่ยภาพจาก Wonderfulfood ไปจดัการถา่ยสนิค้าให้สวยงามนา่ซือ้ ดงัภาพ
ตวัอยา่งจากเว็บไซต์ Wonderfulfood 
 

 
 

 
โดยความนา่สนใจของวธีิการอกีอยา่งหนึง่ก็คือ เว็บไซด์จะน าผลไม้ขึน้ช่ือประจ าเมืองตา่งๆมาอยูใ่นหมวด
เดียวกนั เพื่อสร้างความนา่เช่ือถือและมลูคา่ให้กบัสนิค้า (ตวัอยา่งสมมตุิ เช่น ถ้าเป็นมะมว่ง ของดีก็มกัมา
จากเมือง Taichong เป็นต้น) และทางบริษัทเองก็มีการออกตรวจคณุภาพและความปลอดภยัของสนิค้าดด
ยสง่เจ้าหน้าทีค่วบคมุคณุภาพและความสะอาดของอาหารลงไปตรวจตราถงึแหลง่เพาะปลกูหรือโรงเลีย้ง
สตัว์อยา่งสม า่เสมอ โดยใช้มาตรฐาน COA Safety Certifications Organic, TAP, TGAP, CAS โดย
ปัจจบุนับริษัทมีผู้ผลติอาหารเข้าร่วมถงึ 600 ราย 
หลงัจากลกูค้ากดเลอืกซือ้สนิค้าแล้ว การจดัสง่หากไกลมากและต้องการความรวดเร็วก็จะจดัสง่ด้วยรถไฟ
ความเร็วสงู HSR ของไต้หวนัใสก่ลอ่งหรือหีบหอ่ที่ทะนถุนอมสง่ไปให้ถึงบ้านผู้ รับ หรือหากระยะทางไมไ่กล
มากก็จะเป็นเพียงการสง่พสัดดุว่นไปถึงผู้ รับ 
ซึง่ส าหรับธุรกิจแบบ B2C ที่ไมผ่่านพอ่ค้าคนกลางแบบนี ้นบัวา่ PAN Asia เติบโตมากขึน้ทกุปี 2014 : 
31.2%, 2015 : 33.4% และเติบโตเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก คืออยูท่ี ่33.4% 
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ความคดิเห็นหรือยกตัวอย่างประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย  
ส าหรับกรณีการท า E-commerce เช่นนี ้เมื่อดิฉนัได้ฟังก็รู้สกึเกิดแรงบนัดาลใจอยา่งมาก และคิดวา่ประเทศ
ไทยซึง่เป็นประเทศที่มีผลไม้ขึน้ช่ือหลายอยา่งนา่จะท าได้บ้าง เช่นในเขตจงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่เป็นเมืองผลไม้
อดุมสมบรูณ์และไมม่ใีนประเทศอื่นๆ เช่น มงัคดุและทเุรียน  
แตเ่มื่อพจิารณาจากปัจจยัหลายๆอยา่ง จะพบวา่ สาเหตทุี่เป็นอปุสรรคในการสร้างธุรกิจ E-commerce 
อนัดบัแรกคือ 
1. การขนสง่สนิค้า 

เนื่องจากผลไม้เมือ่เก็บเก่ียวแล้วก็จะสามารถสดใหมอ่ยูไ่ด้ไมน่านก่อนที่จะถงึมือผู้บริโภค เนือ้สตัว์หรือ
ผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆก็เช่นกนั การท่ีไต้หวนัมีรถไฟฟา้ความเร็วสงูให้บริการทัว่ประเทศ ท าให้การขนสง่
สนิค้าเป็นไปอยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย สามารถสง่ไปพร้อมๆกนัได้ ท าให้สนิค้าถึงมือผู้บริโภคในขณะที่
ยงัสดใหม ่นอกจากนีก้ารขนสง่โดยทางไปรษณีย์พสัดซุึง่ใช้รถเลก็ในการขนสง่ก็สามารถเดินทางได้
สะดวก เนื่องจากการจราจรไมไ่ด้ติดขดัมากและคาดเดาได้ 
เมื่อเทยีบกบัประเทศไทยแล้ว การท่ีเราไมม่ีรถไฟฟา้ขนสง่สนิค้าจากตา่งจงัหวดั ท าให้คา่ขนสง่นัน้สงู
มาก จนแทบจะเป็นไปไมไ่ด้เลยทีผู่้บริโภคทัว่ไปจะสัง่ซือ้ได้ รวมไปถึงการจราจรของเราที่ตดิขดัอยูเ่สมอ
นัน้จะท าให้ 
 

2. การค านงึถงึเร่ืองความปลอดภยัของอาหารและพฤตกิรรมการบริโภค 
ในปัจจบุนั คนไต้หวนัมกัจะค านงึถึงการบริโภค Safe food มากขึน้ สนิค้าที่ได้มาตรฐานวา่เป็น 
Organic จึงเป็นสิง่ส าคญัที่จะต้องไว้วางใจได้ และ Wonderfulfood ก็สามารถสร้างความนา่เช่ือถือนี ้
ให้แก่ผู้บริโภคจนพวกเขายอมจ่ายแพงขึน้ เพื่อได้ของอร่อยและปลอดภยัแนน่อน 
ในขณะท่ีประเทศไทยเรายงัค านงึถึงเร่ืองนีไ้มม่ากเทา่ เราสามารถบริโภคผลไม้จากร้านผลไม้รถเขน็ได้
ทัง้ที่ไมส่ามารถสบืย้อนถงึการใช้สารฆา่แมลง เนื่องจากสนิค้าเหลา่นีก็้หากินได้งา่ยและทัว่ไปไมต้่องรอ
นานและราคายอ่มเยาว์กวา่ ซึง่นบัวา่พฤติกรรมการบริโภคที่แตกตา่งก็ถือเป็นอปุสรรคในการท าธรุกิจนี ้
มากทเีดียว 
 

3. การเข้าถงึร้านค้าออนไลน์ 
เมื่อเทยีบกบัชาวไต้หวนัแล้ว ความเช่ือถือของผู้บริโภคในการซือ้สนิค้าออนไลน์และความสามารถใน
การซือ้สนิค้าออนไลน์นัน้ตา่งกนั ผู้บริโภคในไทยยงัไมน่ิยมซือ้ของออนไลน์มากเทา่หรือผู้ที่คอ่นข้างสงู
วยัจะไมรู้่วิธีใช้ช่องทางเหลา่นี ้
 
 

 
โดดสรุป ดิฉนัมองวา่ธุรกิจเช่นนีท้ี่จริงสามารถเกิดขึน้ได้ หากในอนาคตเราสามารถแก้ไขอปุสรรคในเร่ืองของ
การขนสง่หรือได้ช่องทางการขนสง่ที่รวดเร็วและราคายอ่มเยาว์ในแบบอื่นๆมาชว่ย 
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2. หัวข้อ : Sales Channels in online markets in Southeast Asia : Selling through B2B and B2C 
      บรรยายโดย Fione Tan, CEO, eOneNet.com 
      องค์ความรู้ที่ได้รับ 
จากสถิติการเข้าชมเว็บไซท์ทัว่โลก เว็บไซท์ที่มจี านวนผู้ เข้าชมถ่ีทีส่ดุ (Traffic) คือ 
1. Google 
2. Facebook 
3. Youtube 

 
ท าความรู้จกักบัเว็บไซด์ขายสนิค้าแบบ B2B (Business to Business) ที่ใหญ่ที่สดุในโลก นัน่คือ     
Alibaba.com 

 แหลง่การค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยมีผู้น าเข้าและสง่ออก 

 มีสมาชิกจ านวนมากถึงราวๆ 36.7 ล้านแอคเคาท์ 

 มีสนิค้ากวา่ 5900 ประเภท ใน 40 อตุสาหกรรม 
                      
                     B2C Platform 

  Local marketplace 

  International marketplace 

  Closed market/ exclusive platform 
 

                    ตวัอยา่ง Local marketplace  ใน Southeast of Asia ที่ประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง 

 Malaysia – Lelong.com.my, Mudah.com.my 

 Thailand – Tarad.com 

 Indonesia – MatahariMall.com 
 

 
ตวัอยา่ง International marketplace  ที่ประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง 

 Ebay.com และเว็บไซด์แยกแตล่ะประเทศ Ebay.co.uk 

 Amazon.com และเว็บไซด์แยกแตล่ะประเทศ Amazon.co.jp 
                              การจ่ายเงินเป็นแบบเก็บเงินปลายทาง และมีคา่ใช้จ่ายในการโพสหน้าร้าน 
                       
 

         ตวัอยา่ง Closed market/ exclusive platform ที่ประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง 
 

 China – Tmall.com – จบัสนิค้าราคาแพง ขายเฉพาะกลุม่ ราคาเร่ิมต้นท่ี US 25,000 
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 New – 28Mall.com – 1 แบรนด์ 1 ผู้จดัจ าหนา่ย 
  

กลยทุธ์การตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยม 
1. SEO และ SEM 

SEO (Search Engine Optimization) และ SEM (Search Engine Marketing)  วา่มคีวามตา่งกนัอยา่งไร 
ถ้าจะพดูถงึ SEO หรือที่ยอ่มาจาก  Search Engine Optimization นัน้ ก็คือ วิธีการค้นหาข้อมลูในรูปแบบ
ตา่งๆ เพื่อให้เข้าถึงเว็บไซต์ เพราะโดยปกติแล้วเว็บไซต์ที่ปรากฏอยูใ่น Search Engine ในล าดบัแรกๆนัน้ 
มกัเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมลูของคลกิเข้าสูเ่ว็บไซต์ ซึง่จ านวนของการคลกิจะมีมากกวา่เว็บไซต์ที่อยูใ่น
อนัดบัท่ีอยูด้่านลา่ง หรืออยูห่น้าถดัไป เปา้หมายหลกัของการท า SEO ก็คือการกระตุ้นให้เว็บไซต์ของเราเป็น
ที่นิยม และเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างมากขึน้ หลายบริษัทได้น าวิธีการนีไ้ปปรับแตง่กบัเว็บไซต์ของตวัเอง เพื่อ
สง่ผลให้เว็บไซต์ของแตล่ะบริษัทติดอนัดบัต้นๆของ Search Engine ตา่งๆ เช่น Google, Yahoo, Bing 
สว่น SEM (Search Engine Marketing) วา่คอือะไร SEM เกิดจากการรวมค าของ Search Engine + 
Marketing ซึง่ก็คอืการตลาดบน Search Engine  หรือเรียกอีกอยา่งวา่การซือ้โฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์ขึน้อยู่
ในต าแหนง่โฆษณา เมื่อมีคนค้นหา keyword ตามที่ได้ตัง้ไว้ ดงันัน้เปา้หมายของการท า SEM คือต้องการให้
ผู้ใช้ ปอ้นค าค้นหา ลงในช่องค้นหาของ Search Engine แล้ว Search Engine จะท าการดงึเอาเวบ็ไซต์ ท่ีมี
เนือ้หาตรงกบั Keywords นัน้ๆ มาแสดงผล 
ข้อแตกตา่งระหวา่ง SEO และ SEM ก็คือ SEO มีความไมแ่นน่อน เพราะการจดัอนัดบัของ Google จะมีการ
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ และบาง Keywords ที่เราต้องการไมส่ามารถท าให้ติดอนัดบัได้ แตกตา่งจาก SEM 
เพราะถ้าเรามีเงินในการซือ้โฆษณาเยอะเทา่ไหร่ เว็บไซต์ของเราจะติดอนัดบัแรกๆอยา่งแนน่อน และอีก
อยา่งที่แตกตา่งกนัก็คือ อนัดบัคอืสิง่ที่จ าเป็นมากส าหรับ SEO เพราะถ้าหาก เว็บไซต์อยูใ่นอนัดบัท้ายๆ 
โอกาสที่คนจะกดเข้ามาดก็ูจะมีน้อยตามไปด้วย แตส่ าหรับ SEM ไมว่า่เว็บไซต์จะอยูใ่นช่องโฆษณาอนัดบั
แรกหรือไม ่ก็แทบจะไมแ่ตกตา่งกนัเลย 

2. Social Media Marketing 
2.1 ระดบัประเทศ 
2.2 ระดบัโลก 
2.3 เครือขา่ยของผู้ เช่ียวชาญ (LinkedIn) หรือเครือขา่ยของผู้บริโภค (Facebook) 

3. Video Marketing 
3.1 ระดบัประเทศ 
3.2 ระดบัโลก 

              4.    E-mail Marketing 
                     4.1 สง่ E-newsletter ไปยงัฐานข้อมลูลกูค้าของเรา 

       4.2 สง่ไปยงักลุม่เปา้หมาย กลุม่ผู้ซือ้ 
              5.    Blog Marketing 
                    5.1 สร้างบลอ็กบนเว็บไซด์ทีม่ี Template ฟรีให้ 

      5.2 มีเว็บไซด์หรือบลอ็กเป็นของตวัเอง 
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ความคดิเห็นหรือยกตัวอย่างประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย  

 
ทฤษฎีการตลาดออนไลน์เป็นประโยชน์อยา่งมากในองค์กรของดฉินั เนื่องจากการเห็นภาพกว้างของการท า
การตลาดในรูปแบบตา่งๆ ท าให้เราสามารถน ากลยทุธ์นัน้ๆท่ีได้รับการยืนยนัวา่ได้ผลแล้วมาปรับใช้ เช่น Blog 
marketing หรือ Video Marketing 

 
2.3 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง  

ร่วมชมงานแสดงผลิตภณัฑ์ทางด้านอาหาร Food Teipei 2017 ที่ศูนย์แสดงสินค้า Teipei Nangang 
exhibition center hall  
จากการสงัเกตการณ์และสอบถามจะพบวา่ สนิค้าไต้หวนัสว่นใหญ่จะให้ความส าคญักบัอาหารเพื่อสขุภาพ
หรืออาหารออร์แกนิก รวมถึง Packaging ที่ใช้ก็ดสูวยงามทนัสมยั ได้รับการออกแบบอยา่งดี 
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2.4 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion) 
ส าหรับการท า Group Discussion และพรีเซ้นท์ กลุม่ของดิฉนัเลือกสินค้า Wild rice stem เป็นพืชลกัษณะ
นิ่มแต่ก็กรอบและยืดหยุ่น รสชาติหวาน ปลูกได้เฉพาะทุ่งนาบางส่วนของไต้หวันเท่านัน้  เนื่องจากเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่แปลกและไม่เคยเห็นมาก่อนในประเทศของตน มีการท าตลาดที่ดีและ Packaging สวยงาม 
กลุม่ของเราจึงเลอืกผลติภณัฑ์ตวันี ้
 
หากเป็นแบบต้นต ารับ Wild rice stem จะถกูบรรจใุสแ่พคเกจแบบถงุที่ดคูลาสสกิและดสูะอาดตา เหมาะ
ส าหรับวยัผู้ใหญ่หรือวยัสงูอาย ุท่ีมกัน าไปประกอบอาหารอีกที 
 

 
 

ในขณะเดียวกนั ก็มีการแตกไลน์สินค้าออกมาเป็นแบบปรุงส าเร็จ โดยหัน่ Wild rice stem ออกมาเป็นแนว
ยาวชิน้พอดีค า และปรุงรสตา่งๆออกมา ซึง่ปัจจบุนัมี 3 รส นัน่คือรสออริจินอล รสกิมจิ รสเผ็ดแบบไทย 
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ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  
3.1 ประโยชน์ต่อตนเอง  

ประโยชน์ที่ได้รับส าหรับตนเองคือการได้รับความรู้ด้าน Marketing เพิ่มเติม และ Case study ของประเทศ
ตา่งๆ รวมถึงการได้พบเพื่อนตา่งชาติใหม่ๆ ที่สามารถเป็นเครือขา่ยที่ดีในอนาคต 
 

3.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
เนื่องจากตนเองท างานอยู่ในส่วนประชาสมัพันธ์ของหน่วยงานที่ช่วยเหลือ SME ประโยชน์ที่ได้รับต่อ
หน่วยงานต้น คือการน ากลยุทธ์ต่างๆที่ต่างชาติเคยท าส าเร็จแล้วมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึง 
Success Case ของธุรกิจตา่งๆ ท่ีจะสามารถน ามา Benchmark ให้เกิดประโยชน์ 

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 
4.1 ก าหนดการฉบับล่าสุด (Program) 
4.2 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV) 
 

_______________________________________ 


