
 
หลักสูตร E-Marketplace ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

เปิดตลาดการค้า สู่คนนับล้านผ่าน E-Marketplace 
(LAZADA/SHOPEE) 

หลักสูตร E-Marketplace 

ในปัจจุบัน ผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากขึ้น ด้วยพลังของโลกออนไลน์ที่มีมากกว่าสื่อต่างๆ 
ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้คน การสร้างรายได้จากธุรกิจบนโลกออนไลน์  
ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ โดย E-Marketplace หรือ Electronic Marketplace 
คือ เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ - ขาย เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลผู้ซื้อ - ผู้ขาย สินค้าและ
บริการ ธุรกิจ ร้านค้า จ านวนมาก โดยเปิดให้ผู้ซื้อ - ผู้ขายเข้ามาท าการติดต่อซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและ
บริการ ปัจจุบันการน าเสนอสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace เป็นเครื่องมือในการท าการตลาดนั้น
ก่อให้เกิดผลดีมากมายแก่ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย อีกทั้งเป็นช่องทางกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาสินค้าหรือ
บริการให้ตรงความต้องการของผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง 

 

เปิดตลาดการค้า สู่คนนับล้านผ่าน E-Marketplace 
 

จุดเด่นของการใช้ E-Marketplace ดีกว่าการขายตามหน้าร้านทั่วไปเพราะมีจุดเด่นที่แตกต่างและ 
ช่วยตอบโจทย์ให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายได้เข้าถึงได้สะดวกและอย่างรวดเร็วทันใจ เมื่อคิดจะซื้อ-ขายของออนไลน์ สิ่งแรกๆ  
ที่ทุกคนนึกถึงก็คืออินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลสินค้าต่างๆ ได้รวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนั้นยังมี
แอพพลิเคชั่นมากมายที่สามารถเข้าถึงได้จากโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตช่วยให้การซื้อขายสินค้าท าได้
ง่ายกว่าที่เคย อีกทั้งยังลดข้อจ ากัดด้านสถานที่  ท าเลที่ตั้งของร้าน หรือการเดินทางไปซื้อสินค้า ไม่ว่าผู้ขายหรือผู้
ซื้อจะอยู่ส่วนใดของประเทศก็สามารถท าการค้าได้เพียงแค่คลิก ทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในด้านสถานที่และการ
ประชาสัมพันนธ์ได้อีกมาก 

E-Marketplace สามารถให้ลูกค้าเข้าไปดูสินค้าและท าการซื้อ-ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนโลกออนไลน์
ผู้ขายไม่จ าเป็นต้องมีเวลาเปิด-ปิดร้านเหมือนหน้าร้านทั่วไป จึงท าให้ไม่เสียเวลาในการเฝ้าร้าน ประหยัดแรงงาน 
และไม่เสียโอกาสที่ลูกค้าจะสามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม ลูกค้าก็สามารถเข้าเว็บไซต์มาเลือกชม
สินค้าและติดต่อผู้ขายไดต้ลอดเวลา เรียกได้ว่าสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเลยทีเดียว 

หลักสูตร E-Marketplace ทีส่อนแบบ All in One ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครขายสินค้า, สิ่งที่ต้องทราบในการ
ขายสินค้า, การก าหนดราคาขาย, วิธีการเพ่ิมสินค้า, การจัดการค าสั่งซื้อ, เทคนิคการเพิ่มยอดขาย, การจัดส่งสินค้า, 
รวมค าถามและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย 



 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ราคาปกติ 2,290 บาท) 

Promotion! วันนี้ ราคา 1,290 บาท/ท่าน รับจ านวนจ ากัด เพียง 18 ท่าน เท่านั้น 
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ  
- อาหารว่าง 2 เบรก 
- เอกสารประกอบการอบรม 

 

วิทยากร 
อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก  
สังกัด โปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
อาจารย์ชิสณุพงศ์  พงศ์สินโชติ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

วัน เวลา สถานที่ 
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. อบรม เวลา 09.00 - 17.00 น.  
ห้องปฏิบัติการอบรม ชั้น 2 รา้น CHISA ORGANIC  
เยื้องตลาดสดบ้านดู่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ? 
เจ้าของสินค้า : เจ้าของสินค้าที่มีสินค้าของตนเอง และอยากมีช่องทางการตลาดสินค้าออนไลน์ เพ่ิมยอดขาย 

ขยายฐานลูกค้าให้มีมากขึ้นกว่าเดิม 
เจ้าของธุรกิจ : ผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง สามารถเรียนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาการตลาด

ออนไลน์ให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้ 
ฝ่ายการตลาด/พนักงานบริษัท : ส าหรับพนักงานของบริษัทหรือฝ่ายการตลาดที่ต้องการเริ่มท าการตลาด

ออนไลน์ แต่ยังไมม่ีความรู้ หรือมีความรู้พ้ืนฐาน ต้องการความรู้ขั้นสูงเพ่ือไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับบริษัท 
องค์กร/เอเจนซี่ : ส าหรับองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หรือเอเจนซี่ที่ต้องการความรู้เรื่อง

การตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมหรือเชิงลึกในแต่ละช่องทาง ก็สามารถติดต่อเราเพ่ือสอนตามหัวข้อที่
ต้องการจะเรียนได้ 

บุคคลทั่วไป : ส าหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาความรู้เพ่ิมเติม หรือเพ่ือใช้ในการสื่อสารและสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ เช่น ชมรม ชุมชน องค์กร เอกชน หรือวิสาหกิจชุมชน  
 

Workshop ตลอดหลกัสูตรการอบรม พร้อมแนะน าและเลือกเว็บไซต์ขายสินค้า 
บน E-Marketplace ให้เหมาะกับสินค้าของท่าน 



 
เนื้อหาหลักสูตรการอบรม (Outline Course) 

1. ภาพรวมการท าโฆษณาในโลกออนไลน์ (Digital Online Marketing)  
2. เรียนรู้ระบบและเครื่องมือของ E-Marketplace (LAZADA/SHOPEE) 
3. การสมัครผู้ขายและท าความรู้จักกับ Seller Center 
4. เทคนิคการจัดการระบบเว็บไซต์(การเพ่ิมสินค้าและการแก้ไขข้อมูลสินค้า)  
5. เทคนิคการจัดการระบบสั่งซื้อสินค้า 
6. เทคนิคการขายสินค้าแบบสต๊อกสินค้าและไม่สต๊อกสินค้า 
7. เทคนิคการจัดการโปรโมชั่นเพ่ือการขาย 
8. เทคนิคการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 
9. เทคนิคการใช้ Application เพ่ือการจัดการ 
10. การจัดการด้านการเงินและการเช็ครายได้ 

 
สิ่งท่ีผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม 

- โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ 
- แท็บเล็ต (Tablet) ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ 
- ข้อมูลของสินค้า รูปภาพ หรือวิดีโอของสินค้า  
- Computer หรือ Notebook 
 

ส ารองท่ีนั่งและยืนยันเข้าร่วมอบรมได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 
1. ส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/l6bOMqI2FZVDDkZL2  
2. ส ารองที่นั่งทางอีเมล์ pongsinchot.go@gmail.com 
3. ส ารองที่นั่งทางโทรศัพท์ 095-5289776  
4. ส ารองที่นั่งทาง Inbox Facebook Fan Page <= คลิก โดย Inbox แจ้งชื่อหลักสูตร + จ านวนที่นั่ง 

 
จัดโดย 
CHISA MEDIA PLUS 
เลขที่ 149/5 หมู่ 11 บ้านดู่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 
โทร. 095-5289776 www.chisaorganic.com/chisamediaplus , e-mail : pongsinchot.go@gmail.com 

https://goo.gl/forms/l6bOMqI2FZVDDkZL2
https://www.facebook.com/Chisamediaplus/
http://www.chisaorganic.com/chisamediaplus

