
บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส านักวิชาการและงานทะเบียน 

เรื่อง   การขายออนไลน์ 
วันศุกรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
 

ผู้ถ่ายทอดความรู้ รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นำยวิลำส วิถีไพร 
นักวิชำกำรศึกษำ

ปฏิบัติกำร 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ

งำนทะเบียน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลพระนคร 
 

 ควำมหมำยของกำรขำยออนไลน์ 

             กำรขำยออนไลน์ หมำยถึง กำรน ำสินค้ำไปประกำศ
ขำยตำมเว็บไซต์ที่เป็นท ำเล หรือ Marketplace ที่ผู้ซื้อกับผู้ขำย
ออนไลน์พบกัน ไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์ในประเทศไทย เช่น 
Trade.com และ weloveshopping.com หรือในต่ำงประเทศ 
เช่น amazon.com และ ebaly.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส ำเร็จรูปที่
สำมำรถประกำศขำยได้ทันทีมีบุคคลเข้ำมำดูสินค้ำหรือสอบถำม
รำยละเอียดเพ่ิมเติม 
ควำมส ำคัขของกำรขำยออนไลน์ 

1.  กำรซื้อขำยออนไลน์ : สำมำรถซื้อขำยได้ทุกที่ สร้ำง
ควำมสะดวกสบำยให้ผู้ซื้อและผู้ขำย 

2.  เทคโนโลยี : ก็ถือยังเป็นปัจจัยหลักท่ีช่วยส่งเสริมให้
ธุรกิจ E-Commerce เติบโตไปได้อย่ำงรวดเร็วมำก 

3.  เป็นช่องทำงใหม่ส ำหรับผู้ประกอบกำร : ซึ่งถือเป็น
ช่องทำงหนึ่งที่ช่วยสร้ำงโอกำสในกำรขยำยช่องทำง
กำรค้ำขำยให้ผู้ประกอบกำรได้มำกยิ่งขึ้น 

4.  เป็นวิธีที่ดีในกำรสร้ำงแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก : เพรำะ
ปัจจุบันสังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อหลักที่ช่วยในกำร
โฆษณำและประชำสัมพันธ์ได้อย่ำงดีเยี่ยม 

ลักษณะของกำรขำยออนไลน์ 
1.  ใช้ต้นทุนต่ ำกว่ำกำรเปิดร้ำนจริง 
2.  กลุ่มลูกค้ำมีจ ำนวนมำก 
3.  เปิดร้ำนค้ำได้ทุกวัน 
4.  เพ่ิมช่องทำงในกำรขำยสินค้ำ 
5.  ใช้เวลำไม่มำกท ำเป็นอำชีพเสริมได้ 

 

- ภำษีจำกกำรขำยของ 
Online 

- กำรจดทะเบียนพำณิชย์
ประกอบพำณิชยกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

- 10 Trends ธุรกิจมำแรง ปี 
2019 

- 9 วิธีท ำกำรตลำด Online 
2019 ให้ขำยดี 

- Business Model Canvas 
(BMC) 



 

 

ผู้ถ่ายทอดความรู้ รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 ข้อควรค ำนึงในกำรท ำธุรกิจ 

1.  ควำมไม่ปลอดภัยในข้อมูล 
2.  ควำมสะดวก 
3.  ควำมไว้วำงใจ 
4.  ควำมรู้เรื่องกฎหมำย 
5.  กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต 

ช่วงเวลำที่ต้องยื่นภำษีมี 2 ช่วง  

๑. ยื่นภำษีสิ้นปี (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90) ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 
เป็นกำรสรุปรำยได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่ำนมำ 

๒. ยืนภำษีกลำงปี (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94) ช่วงเดือน ก.ค. - 
ก.ย. เป็นกำรสรุปรำยได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีภำษีแรกที่
ผ่ำนมำ โดยที่ ค่ำลดหย่อน บำงรำยกำรจะถูกหักเหลือ
ครึ่งหนึ่งด้วย เช่น ค่ำลดหย่อนส่วนตัวจะลดลงจำก 
30,000 เหลือ 15,000 

แนวปฏิบัติกำรจดทะเบียนพำณิชย์ประกอบพำณิชยกิจ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
     1. กำรยื่นค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 1 ค ำขอต่อ 1 เว็บไซต์ 
หรือ ร้ำนค้ำออนไลน์  
2. ต้องมีร้ำนค้ำออนไลน์แล้ว โดยมิใช่มีแต่ชื่อเว็บไซต์ หรือ ชื่อ
ร้ำนค้ำ  
3. เป็นร้ำนค้ำหรือประกอบพำณิชยกิจพำณิชยอิเล็กทรอนิกส์ 4 
ประเภทตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
4. ไม่ใช่เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรโฆษณำ 
ประชำสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลเท่ำนั้น โดยไม่สำมำรถซื้อขำยผ่ำน
ทำงเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์นั้น ๆ  
5. กำรซื้อขำยสินค้ำ/บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือ Social Media 
เช่น Facebook ที่เป็นกำรท ำกำรค้ำโดยปกติ ถือเป็นกำรซื้อขำย
ผ่ำนทำงอินเตอร์ เน็ต ต้องจดทะเบียนพำณิชย์ และน ำ เลข
ทะเบียนแสดงบนหน้ำร้ำนค้ำออนไลน์  
6. กรมฯ จะอนุขำตให้ใช้เครื่องหมำยรับรองกำรจดทะเบียน
พำณิชย์ DBD Registered เฉพำะ ร้ำนค้ำออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์
และมีโดเมนเนมเป็นของตนเอง ไม่รวมสื่อออนไลน์อื่น 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถ่ายทอดความรู้ รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 10 Trends ธุรกิจมำแรง ปี 2019 

๑. รถพลังไฟฟ้ำขนำดจิ๋ว 
๒. แก็ดเจ็ตส ำหรับเด็ก 
๓. ธุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์ 
๔. ธุรกิจดูแลสื่อโซเชียล 
๕. บ้ำนพักสไตล์ Eco 
๖. ธุรกิจพลังงำนหมุนเวียน 
๗. ขนมเพ่ือสุขภำพ 
๘. โภชนำกำรเฉพำะบุคคล 
๙. แฟชั่นชุดออกก ำลังกำย 
๑๐. ร้ำนซ่อมอุปกรณ์แก็ดเจ็ต 

9 วิธีท ำกำรตลำด Online 2019 ให้ขำยดี 
1. ควรมี  Website เป็นของตัวเอง 
2. สร้ำง Visual Content ที่ตรงใจกลุ่มเป้ำหมำย 
3. ใช้ Application ช่วยส่งเสริมกำรขำย 
4. ใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรให้คุ้มค่ำ 
5. เข้ำร่วมเป็นร้ำนค้ำพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจแบรนด์ดัง 
6. ฟังเสียงลูกค้ำ น ำมำปรับให้เข้ำกับธุรกิจ 
7. โปรโมทสินค้ำผ่ำนเว็ปไซต์ยอดนิยมและ Social  Media 
8. ช่องทำงกำรช ำระเงินต้องหลำกหลำย 
9. ช่องทำงกำรส่งสินค้ำท่ีหลำกหลำย 

Business Model Canvas (BMC) 
องค์ประกอบของ BMC ได้แก่ Key Partner, Key Activity, 
Key Resources, Value Propositions, Customer 
Relationships, Customer Segments, Channel 

 



 

 
 

 

1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ เพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้ที่ต้องการหารายได้ที่
นอกเหนือจากงานหลัก และให้เห็นถึงภาพการตลาดในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล 
   
2.  สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร  
 บุคลากรได้รับความรู้ มีความรู้ความเข้าใจที่มากข้ึน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได ้
 
3.  สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
 
4.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
5.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 

After Action Review (AAR)  


