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30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 2-2-3
  (Business Digital Basic)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐานทางธรุกิจดจิิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานธรุกิจดจิิทัล 

นวตักรรมส�าหรับธรุกจิดจิทิลั ธรุกรรมในธรุกจิดจิทิลั สื่อสงัคมออนไลน์ ความปลอดภยั

ในการท�าธุรกรรมดิจิทัล

2. มีทักษะในการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจดิจิทัล

3. มเีจตคติและกจินสิยัทีด่ใีนการปฏบิตังิานด้วยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์ และ 

ละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเ้กีย่วกบัธรุกจิดจิทิลั และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิดจิทิลั

2. วิเคราะห์กรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัล

3. ประยุกต์ใช้หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารคุณภาพเพ่ือพัฒนา

องค์การ

ค�าอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 

นวตักรรมส�าหรบัธรุกจิดจิทิลั ระบบการท�าธรุกรรมในธรุกจิดจิทิลั สื่อสงัคอมออนไลน์

กับธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัลโมบาย ความมั่นคงปลอดภัยในการท�างานธุรกรรมดิจิทัล 

กฎหมายและจริยธรรมและการท�าธุรกรรมดิจิทัล กรณีศึกษาธุรกิจดิจิทัล



ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
รหัส 30204-2001   วิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล   2-2-3 (ท-ป-น)

ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   หมวดทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
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1. ธุรกิจดิจิทัล 7 7 6 - 2.5 2.5 4 4

2. นวัตกรรมเกีย่วกบัธุรกจิดจิทิลั 7 7 7 - 2.5 2.5 3 4

3. การท�าธุรกรรมในธุรกจิดจิทิลั 7 7 8 - 2.5 2.5 2 8

4. สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
ธุรกิจดิจิทัล

7 7 7 - 2.5 2.5 8 8

5. ธุรกิจดิจิทัลโมบาย 7 7 7 - 2.5 2.5 5 8

6. ความมั่นคงปลอดภัย 
ในการท�าธุรกรรมดิจิทัล

8 7 6 - 2.5 2.5 6 8

7. กฎหมายและจริยธรรมและ 
การท�าธุรกรรมดิจิทัล

8 7 5 6 2.5 2.5 7 8

8. การหลักการเพิม่ประสทิธภิาพ 8 7 5 6 2.5 2.5 9 8

9. อาชีพออนไลน์และกรณศีกึษา 8 7 8 9 2.5 2.5 1

สอบปลายภาค 8 8 8 8 2.5 2.5 8 4

รวม 10 10 10 10 - - 30 30 100 72

ล�าดับความส�าคัญ 4 3 2 1 1 1



ก�าหนดการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัส 30204-2001   วิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล   2-2-3 (ท-ป-น)

หน่วย 
ที่

ชื่อหน่วย/สาระส�าคัญ
สัปดาห์ 

ที่
ชั่วโมง 

ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม  
ค่านยิม และ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

1 ธุรกิจดิจิทัล
1. ความหมายของ 

ธุรกิจดิจิทัล
2. แนวคิดของธุรกจิดจิทิลั
3. องค์ประกอบของ 

ธุรกิจดิจิทัล
4. หัวใจส�าคัญของ Digital 

Business 
5. ประเภทของธุรกจิดจิทิลั
6. E-commerce หรือ  

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
7. หลักการเขียนเว็บไซต ์

ส�าหรับใช้ในธุรกิจ

1 1-4 1. บอกความหมายของ
ธุรกิจดิจิทัลได้

2. บอกแนวคิดของธุรกิจ
ดิจิทัลได้

3. อธิบายองค์ประกอบของ
ธุรกิจดิจิทัลได้

4. อธิบายหัวใจส�าคัญของ 
Digital Business

5. อธิบายประเภทของ 
ธุรกิจดิจิทัลได้

6. น�า E-Commerce  
ไปใช้ได้

7. เข้าใจหลักการเขียน
เว็บไซต์ส�าหรับใช้ 
ในธุรกิจดิจิทัล

ความมีมนุษยสัมพันธ์
ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ
ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที
2 นวัตกรรมส�าหรับ 

ธรุกจิดจิทัิล
1. ความหมายของนวัตกรรม
2. แนวคิดนวัตกรรม 

ส�าหรับธุรกิจดิจิทัล
3. การน�าเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใช้ในธุรกิจ
4. องค์ประกอบของธุรกิจ

ดิจิทัล
5. นวัตกรรมและ 

การเปลี่ยนแปลง 
ด้านดิจิทัล

2 5-8 1. บอกความหมายของ
นวัตกรรมได้

2. เข้าใจแนวคิดของ
นวัตกรรมส�าหรับธุรกิจ
ดิจิทัล

3. เข้าใจเกี่ยวกับการน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ในธุรกิจ

ต่อ



ก�าหนดการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัส 30204-2001   วิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล   2-2-3 (ท-ป-น)

หน่วย 
ที่

ชื่อหน่วย/สาระส�าคัญ
สัปดาห์ 

ที่
ชั่วโมง 

ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม  
ค่านยิม และ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

6. นวัตกรรมดิจิทัลในยุค 
Thailand 4.0

4. บอกองค์ประกอบของ
ธุรกิจดิจิทัลได้

5. อธิบายบทบาทส�าคัญ
ของนวัตกรรมและ 
การเปลี่ยนแปลงด้าน
ดิจิทัลได้

6. อธิบายเกี่ยวกับ
นวัตกรรมดิจิทัลในยุค 
Thailand 4.0 ได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์
ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ
ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

3 ระบบการท�าธุรกรรม 
ในธุรกิจดิจิทัล
1. ระบบธุรกรรมดิจิทัล
2. แนวคิดของการท�า

ธุรกรรมดิจิทัล
3. ประเภทการท�าธุรกรรม

ดิจิทัล
4. รูปแบบของธรุกิจออนไลน์

3-4 9-16 1. อธิบายระบบธุรกรรม
ดิจิทัลได้

2. เข้าใจแนวคิดของ 
การท�าธุรกรรมดิจิทัล

3. บอกรายละเอยีดประเภท
การท�าธุรกรรมดิจิทัลได้

4. น�าธุรกรรมออนไลน์ 
ไปใช้ในชีวิตจริงได้

4 สื่อสังคมออนไลน์ 
เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล
1. ความหมายของ 

สื่อสังคมออนไลน์
2. วัตถุประสงค์ของ 

สื่อสังคมออนไลน์
3. ประเภทของสื่อสังคม

ออนไลน์
4. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช ้

ในสื่อสังคมออนไลน์

5-6 17-24 1. อธิบายความหมายของ
สื่อสังคมออนไลน์ได้

2. บอกวัตถุประสงค์ของ 
สื่อสังคมออนไลน์ได้

3. บอกประเภทของ 
สื่อสังคมออนไลน์ได้

ต่อ



ก�าหนดการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัส 30204-2001   วิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล   2-2-3 (ท-ป-น)

หน่วย 
ที่

ชื่อหน่วย/สาระส�าคัญ
สัปดาห์ 

ที่
ชั่วโมง 

ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม  
ค่านยิม และ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

5. ข้อดีและข้อเสียของ 
สื่อสังคมออนไลน์

6. ขอบข่ายของส่ือโซเชยีล 
มเีดยี (Scope of Social 
Media)

4. อธบิายอปุกรณ์เครื่องมือ 
ทีใ่ช้ในสื่อสงัคมออนไลน์ได้

5. บอกข้อดแีละข้อเสยีของ
สื่อสังคมออนไลน์ได้

6. อธิบายขอบข่ายของสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Scope 
of Social Media) ได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์
ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ
ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

5 ธุรกิจดิจิทัลโมบาย
1. ระบบธุรกิจดิจิทัลโมบาย
2. ประเภทของธุรกิจดิจิทัล

โมบาย
3. ธุรกิจบนโทรศัพท์มือถือ 

(Smart Phone)
4. การหารายได้บนโทรศพัท์

มือถือ (Smart Phone) 
5. สิ่งที่ต้องเตรียมในการ 

ท�าธุรกิจขายออนไลน์ 
บนโทรศัพท์มือถือ

6. ข้อดีของการท�าธุรกิจ  
ดิจิทัลประเภทร้านค้า 
ออนไลน์ (E-Commerce)

7. ประเภทของ 
E-Commerce หรือ 
ร้านค้าออนไลน์

8. เว็บไซต์ขายของออนไลน์
ฟรีที่ได้รับความนิยม 
ในโทรศัพท์มือถือ

7-8 25-32 1. เข้าใจระบบของธุรกิจ
ดิจิทัลโมบาย

2. บอกประเภทของธุรกิจ
ดิจิทัลโมบายได้

3. อธิบายธรุกจิบนโทรศัพท์ 
มอืถอื (Smart Phone) ได้

4. เข้าใจสิง่ท่ีต้องเตรยีมใน
การท�าธรุกจิขายออนไลน์
บนโทรศัพท์มือถอื

5. อธิบายข้อดีของ 
การท�าธุรกิจดิจิทัล
ประเภทร้านค้าออนไลน์ 
(E-Commerce) ได้

6. อธิบายประเภทของ 
E-Commerce ได้

ต่อ



ก�าหนดการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัส 30204-2001   วิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล   2-2-3 (ท-ป-น)

หน่วย 
ที่

ชื่อหน่วย/สาระส�าคัญ
สัปดาห์ 

ที่
ชั่วโมง 

ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม  
ค่านยิม และ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

6 ความมั่นคงปลอดภัย 
ในการท�าธุรกรรมดิจิทัล
1. ความปลอดภัยในยคุดจิทิลั
2. ข้อควรระวัง 

ในการใช้อินเทอร์เน็ต
3. วิธกีารป้องกนัไม่ให้ตกเป็น

เหยื่อบนอินเทอร์เน็ต
4. ระบบความปลอดภัย 

ในโลกดิจิทัล  
(Digital Security)

5. สิ่งที่ต้องค�านึงถึง 
ในการรกัษาความปลอดภยั
ของการท�าธุรกรรมดจิทิลั

6. การใช้ดิจิทัลเพื่อความ
มั่นคงปลอดภัย

7. อันตราย 5 ประการ 
บนโลกออนไลน์ยุค 4.0

8. การท�าธุรกรรมออนไลน์
ให้ปลอดภัย

9-10 33-40 1. อธิบายความปลอดภัย 
ในยุคดิจิทัลได้

2. เข้าใจข้อควรระวัง 
ในการใช้อินเทอร์เน็ต

3. น�าวิธีการป้องกัน 
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อบน
อินเทอร์เนต็ไปใช้ 
ในชวีติประจ�าวันได้

4. อธิบายระบบความ
ปลอดภัยในโลกดิจิทัล 
(Digital Security) ได้

5. เข้าใจสิง่ท่ีต้องค�านงึถงึ 
ในการรกัษาความปลอดภยั
ของการท�าธรุกรรมดิจทัิล

6. บอกการใช้ดิจิทัลเพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์
ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ
ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

7 กฎหมายและจริยธรรม 
การท�าธุรกรรมดิจิทัล
1. พ.ร.บ. การใช้

คอมพิวเตอร์
2. จริยธรรมในการท�า 

ธุรกิจออนไลน์
3. ข้อควรระวังในการท�า

ธุรกิจดิจิทัล
4. จริยธรรมในการท�า 

ธุรกิจดิจิทัล

11-12 41-48 1. เข้าใจ พ.ร.บ.  
การใช้คอมพิวเตอร์

2. บอกจริยธรรมในการท�า
ธุรกิจออนไลน์ได้

3. อธิบายข้อควรระวัง 
ในการท�าธุรกิจดิจิทัลได้

4. อธิบายจริยธรรม 
ในการท�าธุรกิจดิจิทัลได้

ต่อ



ก�าหนดการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัส 30204-2001   วิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล   2-2-3 (ท-ป-น)

หน่วย 
ที่

ชื่อหน่วย/สาระส�าคัญ
สัปดาห์ 

ที่
ชั่วโมง 

ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม  
ค่านยิม และ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

8 หลกัการเพิม่ประสทิธภิาพ
และการบริหารคุณภาพ
เพื่อพัฒนาองค์กร 
ในยุคดิจิทัล
1. ความหมายของ 

การบริหารงานคุณภาพ
ในองค์กร

2. การพัฒนาองค์กร 
เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท�างาน

4. หลักการบริหารงาน
คุณภาพในองค์กร

13-14 49-56 1. อธิบายความหมายของ
การบริหารงานคุณภาพ
ในองค์กรได้

2. บอกถงึการพัฒนาองค์กร
เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้

3. เข้าใจหลักการบริหาร
งานคุณภาพในองค์กร

ความมีมนุษยสัมพันธ์
ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ
ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที
9 อาชีพออนไลน์และ 

กรณีศึกษา
1. อาชีพออนไลน์
2. ปัจจัยเริม่ต้นการท�าธรุกจิ

ออนไลน์
3. กรณีศึกษา

15-16 57-64 1. อธิบายรายละเอียดของ
อาชีพออนไลน์ได้

2. สามารถน�าอาชพีออนไลน์ 
ไปใช้ในชีวิตจริงได้

3. เข้าใจปัจจัยเริ่มต้น 
การท�าธุรกิจออนไลน์

4. สามารถน�ากรณศีกึษาไป
ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

สอบปลายภาคเรียน 17-18 65-72

หมายเหต ุ: ก�าหนดการสอนท่ีบรูณาการคณุธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคณุลักษณะอนัพงึประสงค์นี ้จดัท�าข้ึนเพื่อเป็น 
แนวทางให้กับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาและการทดสอบได้ ขึ้นอยู่กับ
ครูผู้สอนและสถานศึกษาที่จะน�าไปประยุกต์ใช้เป็นส�าคัญ





ค�ำน�ำ

หนังสือวิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2001 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้

ประกอบการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

(ปวส.) พทุธศกัราช 2563 ของส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร

เนือ้หาของหนงัสอืมด้ีวยกนัทัง้หมด 9 หน่วยการเรยีน ประกอบด้วย บทที ่1 ธรุกจิดจิิทลั  

บทที่ 2 นวัตกรรมส�าหรับธุรกิจดิจิทัล บทที่ 3 ระบบการท�าธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล บทที่ 4 

ส่ือสังคมออนไลน์กบัธรุกจิดิจทิลั บทที ่5 ธรุกจิดจิิทลัโมบาย บทที ่6 ความมัน่คงปลอดภยัใน

การท�าธรุกรรมดจิทิลั บทที ่7 กฎหมายและจรยิธรรมการท�าธรุกรรมดจิิทัล บทท่ี 8 หลกัการ

เพิม่ประสทิธภิาพและการบริหารคุณภาพเพื่อพฒันาองค์กรในยคุดจิิทัล และบทท่ี 9 อาชพี

ออนไลน์เละกรณศีกึษา และแบบทดสอบหลงัเรยีน เพ่ือให้ผูเ้รยีนได้ฝึกทักษะในสถานการณ์

ต่างๆ มทัีกษะการคดิและแก้ปัญหาและบรูณาการกบัการท�างานตามสาขาอาชพีต่างๆ ต่อไป

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียนวิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล เล่มนี้ จะสามารถ

ใช้ศึกษาให้เกิดความรู้และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนผู้สนใจศึกษาทั่วไปเป็น

อย่างดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข

ในโอกาสต่อไป

ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์
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สมรรถนะรำยวิชำ

แสดงความรู้เกี่ยวกับ 
ธุรกิจดิจิทัล และเทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์กรณีศึกษา 
ธุรกิจดิจิทัล

ประยุกต์ใช้หลักการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
และการบริหาร

1 2 3

แนวคิด

ในขณะที่โลกในยุคดิจิทัลที่ก�าลังหมุนเร็วขึ้นทุกๆ ชั่วขณะ พฤติกรรมของผู้บริโภค

ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก แนวคิดทฤษฎีในการท�าการตลาดในรูปแบบเดิมอาจ

ไม่เพียงพอในปัจจุบัน จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาจากแบบเดิมเพื่อให้เข้ากับความต้องการของ 

ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้มากขึ้น

สาระการเรียนรู้

1  ความหมายของธุรกิจดิจิทัล

2  แนวคิดของธุรกิจดิจิทัล

3  องค์ประกอบของธุรกิจดิจิทัล

4  หวัใจส�าคญัของ Digital Business 

5  ประเภทของธุรกิจดิจิทัล

6  E-Commerce

7  หลักการเขียนเว็บไซต์ส�าหรับใช ้

ในธุรกิจดิจิทัล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1  บอกความหมายของธรุกจิดจิทิลัได้

2  บอกแนวคิดของธุรกิจดิจิทัลได้

3  อธิบายองค์ประกอบของธุรกิจ

ดิจิทัลได้

4  อธิบายหัวใจส�าคัญของ Digital 

Business ได้

5  อธิบายประเภทของธุรกิจดิจิทัลได้

6  อธิบาย E-Commerce ได้

7  เข้าใจหลกัการเขยีนเวบ็ไซต์ส�าหรบั

ใช้ในธุรกิจดิจิทัล
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1.1  ความหมายของธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจดิจิทัล หมายถึงการท�าธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ การรู้จักกลไกทางการตลาด การ

วิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน ธุรกิจดิจิทัลน้ันจะโยงไปถึงการ

ออกแบบเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ ท�าให้ธุรกิจมีคนติดตามและรู้จักมากขึ้นกว่าเดิม การเรียนรู้

เกีย่วกบัเรื่องต่างๆ ในเฟซบุก๊ การเกบ็สถติผิูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์ธรุกจิดจิทิลัยงัช่วยให้ธรุกจิเจรญิ

ไปในทิศทางที่ดีกว่าในปัจจุบัน

ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) หมายถึงการสร้างการออกแบบธุรกิจใหม่ๆ โดย

การท�าให้โลกดิจิทัลกับโลกทางกายภาพเชื่อมโยงกันกับเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต

Digital Business หมายถงึการน�าเทคโนโลยต่ีางๆ เข้ามาพัฒนาธรุกิจท่ีท�าอยู ่เพ่ือ

เพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ

ต่างๆ แต่จุดประสงค์หลักๆ ก็คือ การหาทางเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจนั่นเอง เช่น การน�า

แอปพลิเคชันมาช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีชอบใช้สมาร์ตโฟน การสร้างช่องทาง

ขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ และการท�าโฆษณา รวมไปถึงการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าใน

แบบออนไลน์ เป็นต้น

สรุป  ธุรกิจดิจิทัล หมายถึง การเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่มีอยู่แบบเดิมให้เป็นธุรกิจ

แบบทีม่กีารใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยปรบัเปลีย่นโครงสร้างใหม่ให้ทันสมัยและมีประสทิธภิาพ

1.2  แนวคิดในการท�าธุรกิจดิจิทัล

ในการท�าธุรกิจดิจิทัลจะท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ในยุคของความเจริญด้าน

เทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ต้อง

ยึดหลักแนวคิดในการท�าธุรกิจดิจิทัล ดังต่อไปนี้

1. ความไวและรวดเรว็ ต้องมกีารคดิและวางแผนไว้ล่วงหน้าแบบก้าวกระโดดก่อน

คู่แข่งขันทางธุรกิจ

2. ทันกระแส ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ ติดตามกระแสท้ังไทยและต่าง

ประเทศ เรียนรู้จากการศึกษา ทั้งส�าเร็จและไม่ส�าเร็จ เพื่อน�ามาต่อยอดในสายงานด้าน

ธุรกิจดิจิทัล เพราะวันใดที่หยุดตามข้อมูลข่าวสาร จะท�าให้ก็ตกยุคดิจิทัลทันที
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3. ความคดิสร้างสรรค์ (Micro Creative) ฝึกการคดิแบบสร้างสรรค์ เพราะยคุดจิทิลั 

จะมีเพียงทักษะวิเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องตอบค�าถามว่า ควรพัฒนาด้านใด อย่างไร 

ใช้งบประมาณเท่าไร

4. เพิม่เตมิความรู ้ต้องหาความรู้และข่าวสารท้ังในประเทศและต่างประเทศอย่าง

สม�่าเสมอ เช่น Marketeer และ Positioning 

5. อย่ารู้อย่างเดียว ต้องรู้รอบตัว ทั้งทางด้านเทคนิค ด้านกลยุทธ์ ด้านเครื่องมือ 

และด้านคู่แข่ง เพื่อให้เข้าใจภาพรวมในการท�างานของธุรกิจดิจิทัลก่อนว่ามีส่วนประกอบ

อะไรบ้าง ก่อนที่จะไปศึกษาให้ลึกในแต่ละส่วน

6. อย่าละทิง้ Offline อย่ามองข้ามสื่อทีค่นไม่ใช้ ต้องเชื่อมโยงความน่าสนใจระหว่าง 

การท�างานประเภทออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจให้ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่ม

7. ฟังผู้ที่มีประสบการณ์ นักธุรกิจดิจิทัลที่มีประสบการณ์เป็นสิ่งส�าคัญ ให้ฟัง

ประสบการณ์จากบคุคลเหล่านี ้เพื่อทีจ่ะเกบ็มาเป็นแรงบนัดาลใจในการคดิสานงานต่อและ

ท�าให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

8. เป็นนักประยุกต์กลยุทธ์ตลอดเวลา กลยุทธ์บนโลกดิจิทัลไม่มีอะไรตายตัว 

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามเวลาและสถานที่

9. ศกึษาความต้องการของกลุม่เป้าหมายในเชงิลกึ (Consumer Insight) คอื การท�า  

Consumer Insight โดยวธิกีารท�าแบบสอบถามเพ่ือส�ารวจความต้องการ แล้วน�าข้อมูลทีไ่ด้ 

มาท�าการวิจัยเพื่อหาข้อสรุป เพื่อจะได้วางแผนทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

10. สร้างทมี ธรุกจิดจิทิลัจะประสบความส�าเร็จได้ต้องท�างานเป็นทมี อย่าท�าคนเดียว 

เพราะธุรกิจดิจิทัลโตเร็วมากและมีหลายองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องช่วย

กันศึกษาพัฒนาในแต่ละด้านให้ทันเวลา

11. อย่าพึ่งพาเพียงช่องทางเดียว การท�าธุรกิจดิจิทัลก็เหมือนกับการลงทุน อย่า

พึ่งพาช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการท�าโฆษณา ควรบริหารจัดการงบประมาณลงโฆษณา

ในหลายๆ ส่วน

12. ลงทุนกับช่องทางที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เร็ว นั่นคือการซื้อโฆษณาผ่านทางช่อง

ทางสื่อโฆษณาที่ต้องจ่ายเงิน (Paid Media) หลายๆ ช่องทางในการท�าโฆษณา เพื่อให้ได้

ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว
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13. ลงทุนกับช่องทางที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว เปรียบเหมือนการลงทุน

แบบเน้นคุณค่า ที่หว่านเมล็ดฟูมฟักให้ผลผลิตออกดอกออกผลในอนาคต เช่น การท�าการ

ตลาดที่ใช้การดึงดูดลูกค้าเข้ามา (Inbound Marketing) หรือการสร้างเนื้อหาและแบ่งปัน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย (Content Marketing) ให้

เนื้อหาที่มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค

14. ฝึกสร้างเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆ หรือคอนเทนต์ (Content) ลองฝึกสร้าง

แรงบันดาลใจเอง จะได้รู้ว่ากระบวนการคิดเป็นอย่างไร ดีอย่างไร และสามารถพัฒนาตรง

ไหนได้อีกบ้าง

15. ฝึกเขยีนคอนเทนต์ สร้างแล้วอย่าลมืเขยีนคอนเทนต์ โดยเขยีนให้สะท้อนความ

น่าเชื่อถือที่เกิดจากแนวคิดของตนเอง 

16. อ่านหนังสือ หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนในทางกลยุทธ์ธุรกิจ

และหนังสือประเภททักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปพร้อมๆ กัน 

17. ตั้งตัวชี้วัด (KPI) ในการเรียนรู้แต่ละเดือน ตัวอย่างเช่น เดือนที่ 1 อยากเก่ง

เรื่องของ Facebook Marketing เดือนที่ 2 อยากเก่ง Google 

18. พฒันาเชงิลึก หลงัจากเรียนรู้ธรุกจิทกุหวัข้อแล้ว ให้หยบิยกหัวข้อทีค่ดิว่าชอบ

และถนัดมากที่สุดมาพัฒนาทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญ

19. ร่วมงานอเีวนต์และการสมัมนา การเรยีนรู้จากหลกัสตูรหรืองานสมัมนาต่างๆ 

ที่ให้ความรู้แล้วยังสร้างคอนเน็กชั่นต่างๆ จากงานนั้นๆ ด้วย

20. การทดสอบ (Experiment) ทดสอบความรู้ที่ศึกษามาด้วยการลงมือท�าให้ได้

มากที่สุด จะท�าให้เกิดไอเดียและทักษะใหม่ๆ ระหว่างการเรียนรู้

1.3  องค์ประกอบของธุรกิจดิจิทัล

การสร้างช่องทางในสื่ออินเทอร์เน็ต (Social Media) เพื่อน�าธุรกิจจาก Offline ไปสู่ 

Online Platform ซึง่หมายถงึแหล่งรวบรวมสนิค้าและข้อมูลดจิิทัลเพ่ือใช้ในการสร้างร้านค้า

ออนไลน์เพื่อขายสินค้า เป็นการปรบัเปลีย่นโครงสร้างทางธรุกจิให้มีความทนัสมัย เหมาะสม 

กับผู้บริโภคยุคใหม่มากยิ่งขึ้น เช่น การท�าการตลาดยุคดิจิทัลให้ผู้บริโภคมีพลังในการ 
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เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้รับรู้ได้ครบรอบด้าน สร้าง

ความน่าเชื่อถอืในแบรนด์ (Brand) ให้มากยิง่ขึน้ เพิม่มลูค่าด้วยการสร้างภาพลกัษณ์ ท�าให้

ผู้บริโภครู้สึกได้รับการยกระดับเมื่อใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ ต้องมีการพัฒนาสินค้าและ

บริการให้มีความคิดที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ไม่ซ�้าใคร สิ่งเหล่านี้จะท�าให้สินค้าหรือบริการ 

มีความเป็น นวัตกรรม (Innovation) มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท�าให้ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผูบ้รโิภคทีต้่องการสิง่ใหม่ๆ ทีม่ปีระโยชน์กับชวีติได้มากยิง่ขึน้ และต้องสร้างสิง่อ�านวย

ความสะดวกไปพร้อมกันด้วย

ในการใช้งานเกี่ยวกับช่องทางดิจิทัลต้องมีความรวดเร็ว ว่องไว ให้กับผู้บริโภคมาก

ยิ่งขึ้น เช่น ช่องทางการสั่งซื้อ จัดส่ง–รับสินค้า และการช�าระเงิน เป็นต้น ทุกอย่างควร

สะดวก ง่าย และรวดเร็ว และต้องมีระบบการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อน�าไปปรับปรุง

และใช้วิเคราะห์แนวทางในการด�าเนินธุรกิจในภายหน้า ซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีในการเก็บ

และวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเอง

ดังนั้นความส�าคัญของธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ของธุรกจิท่ีเป็นอยูแ่บบเดมิให้มคีวามทนัสมยั สามารถออนไลน์ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผูบ้รโิภคยคุใหม่ได้ทนัท่วงท ีการเพิม่ยอดขายและลดต้นทนุให้กบัผูป้ระกอบการ เกดิจาก 

องค์ประกอบดังในรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 องค์ประกอบของธุรกิจดิจิทัล (Business Digital)

ที่มา : https://www.sub-brain.com/business/digital-business-components/
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1.3.1 องค์ประกอบของธรุกิจดจิิทลั (Business Digital) เเบ่งได้ 5 ด้าน 
ด้วยกัน ได้เเก่ Online Platform, Business Strategy, Relationship, Data and  
Technology และ Business Management โดยมีรายละเอียดด้านต่างๆ ดังนี้

1. Online Platform คือการสร้างธุรกิจให้มีตัวตนอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต  

โซเชียลมีเดีย (Social Media) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line), OA 

(Office Automation), ทวิตเตอร์ (Twitter), อินสตาแกรม (Instagram) หรือพื้นที่ต่างๆ 

อีกมากมายบนโลกออนไลน์ โดยการใช้งานเเพลตฟอร์มนั้นไม่จ�าเป็นต้องสร้างไว้ทั้งหมด 

เพราะยากต่อการดเูเลเเละจดัการ ควรเลอืกเเค่บางอย่างท่ีตรงกับกลุม่เป้าหมายของธรุกิจ 

ประกอบด้วย 3 สิ่งดังนี้

1. Online Presence การมีสถานะบนโลกออนไลน์สิ่งที่จ�าเป็นคือ เว็บไซต์ธุรกิจ 

เนื่องจากมันท�าหน้าที่เป็นหน้าร้านออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการโฆษณาตามเว็บ

ต่างๆ ด้วย

2. Online Selling การขายออนไลน์ เพื่อให้หน้าร้านของธุรกิจไม่เสียเปล่า การ

ท�าเเพลตฟอร์มต่างๆ ข้ึนมานั้นควรขายสินค้าหรือบริการได้ด้วย ในที่นี้หมายถึงเป็นช่อง

ทางในการสั่งซื้อของลูกค้าได้หากสนใจ เเละถ้าสามารถจบการขายในหน้าเว็บนั้นๆ ได้ยิ่งดี

3. Online Security ระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์ ข้อนี้มีความส�าคัญทั้งต่อ

ลกูค้าเเละบรษิทั โดยธรุกจิจะต้องมกีารก�าหนดนโยบายในการเข้าถึงข้อมลูระหว่างพนกังาน

กับบริษัท ระบบป้องกันการถูกจู่โจมเเละล่วงละเมิดจากแฮกเกอร์ (Hacker) รวมไปถึงการ 

ดูเเลรักษาข้อมูลของลูกค้าอีกด้วย

1.3.2 Business Strategy กลยุทธ์ของธุรกิจในยุคดิจิทัลนั้นส�าคัญเป็น
อย่างมาก ส่วนมากมักขึ้นอยู่กับข้อมูล (Data) ที่มีอยู่ หากมีมากพอเเละวิเคราะห์ข้อมูล
ออกมาได้อย่างถูกต้องเเล้ว จะส่งผลให้องค์กรเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย

1. Digital Marketing คือการท�าการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ใช้หลักการตลาดและ

เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยใช้เครื่องมือต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 

2. Mobile-based Solutions เน่ืองจากพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนมีจ�านวน

เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ท�าให้เเพลตฟอร์มต่างๆ ที่สร้างขึ้นต้องตอบสนอง (Responsive) 

กบัการใช้งานบนมอืถือทกุประเภท เพราะจะช่วยให้ลกูค้าเข้าถงึได้ง่ายเเละใช้งานได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น
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1.3.3 ความสัมพันธ์ (Relationship)
ความสัมพันธ์ (Relationship) คือการมีส่วนร่วมระหว่างธุรกิจเเละสังคม ทั้งในด้าน

ความรบัผดิชอบไปจนถงึด้านการท�างานอื่นๆ เพ่ือให้ลกูค้าได้รูส้กึมีประสบการณ์ร่วมในการ

ใช้บริการธุรกิจ ซึ่งเป็นวิธีการสร้างคุณค่าอีกเเบบหนึ่ง

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Interaction) เครื่องมือเเละเเพลต

ฟอร์มต่างๆ ที่สร้างข้ึนน้ัน ต้องท�าให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างง่ายที่สุด เข้าถึงจากอุปกรณ์ใด

ก็ได้ มีระบบในการเลือกชม ใช้งานตามความต้องการ รวมไปถึงการติดตามผลต่างๆ เช่น 

Message, E-mail และ Newsletters เป็นต้น

2. Supplier Interaction การท�าธรุกิจนอกจากลกูค้าก็คอื ธรุกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นต้องมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน เมื่อเป็นยุคออนไลน์เเล้ว การ

ติดต่อกันระหว่างธุรกิจเพื่อพึ่งพากันจึงเป็นเรื่องง่ายขึ้น 

3. Customer Relationship Management คือระบบบริหารความสัมพันธ์

ลกูค้า การวเิคราะห์ลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการตดัสนิ

ใจเลือกซื้อสินค้า ยิ่งมีข้อมูลมากก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร 

1.3.4 Data and Technology
ข้อมลูเเละเคร่ืองมอืทีท่นัสมยัคือ อาวธุทีท่รงประสทิธภิาพส�าหรบั Digital Business  

หากมีสองส่ิงนี้จะท�าให้สนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดเเละทันท่วงที 

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. Efficiencies Through Technology เลอืกใช้เทคโนโลยใีห้เหมาะสมกบังาน 

เพื่อดงึประสทิธภิาพสงูสดุมาใช้ส�าหรับการวเิคราะห์เเละน�าเสนอข้อมลู รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ

2. Cloud Computing ควรมแีหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีพร้อมให้บรกิาร เพราะ

นอกจากเกบ็ข้อมลูเเล้ว ยงัมปีระโยชน์อกีมากมายในรปูแบบทีเ่รยีกว่า Every Thing คอื ทกุสิง่ 

ทุกอย่างสามารถบริการได้

3. Data and Analytics ข้อมูลเเละการวิเคราะห์เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจ

จะต้องมี เพราะโลกออนไลน์มีข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลา ถ้าเรารู้แนวโน้มและจุด

ประสงค์แล้ว จะท�าให้สามารถท�านายผลลัพธ์ และรู้ผลลัพธ์ต่างๆ ออกมาได้อย่างเเม่นย�า 

อันน�าไปสู่ความส�าเร็จได้
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1.3.5 Business Management

การจดัการภายในองค์กรยงัคงมคีวามจ�าเป็นเสมอ เพราะทุกอย่างยงัคงต้องมีระบบ 

มีคนท�างาน หากขาดสิ่งนี้ไปอาจท�าให้การท�างานไม่ราบร่ืน โดยการจัดการภายในองค์กร

ประกอบด้วย

1. การด�าเนนิการภายใน (Internal Operation) เป็นการสร้างความเข้าใจในการ

ใช้งานโปรเเกรมต่างๆ ของคนภายในองค์กรไปจนถึงระบบการท�างานอัตโนมัติ เพื่อให้ดึง

ประสิทธิภาพการใช้งานออกมาได้อย่างสูงสุด

2. สินค้าและบริการ (Product and Service) ศึกษาสินค้าเเละบริการที่มีอยู่ให้

เข้าใจอย่างถ่องเเท้ หากพฒันาสนิค้าให้มรีปูแบบแปลกใหม่อยูเ่สมอจะท�าให้เกิดความน่าสนใจ

3. Human Factors ทีมงานที่ดีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในทุกเรื่อง เเต่ปัญหาด้าน

บุคคลเป็นปัญหาใหญ่ที่จัดการได้ยากในทุกองค์กร

1.4  หัวใจส�าคัญของ Digital Business

ธรุกจิดจิทิลัมหีวัใจส�าคัญทีจ่ะท�าให้ธรุกจิประสบความส�าเรจ็ และก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดที่องค์กรทางธุรกิจดิจิทัลควรรู้จักคือ “SMACI” มีรายละเอียดดังนี้

Social ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เก็บโปรไฟล์ของลูกค้า

Mobile ช่องทางการตดิต่อสื่อสารและเชื่อมต่อกับอนิเทอร์เน็ตท่ีใหญ่ท่ีสดุในปัจจุบนั

Analytics วิเคราะห์ความต้องการและค้นหาความสัมพันธ์ต่างๆ จากฐานข้อมูล

โปรไฟล์ลูกค้า

Cloud เทคโนโลยสี�าคญัทีช่่วยให้สามารถเปิดธรุกิจใหม่และกระจายสูภ่มิูภาคต่างๆ  

ได้อย่างรวดเร็ว

Internet of Things คอืสิง่ของทกุอย่างบนโลกนีท้ีส่ามารถเชื่อมต่อกบัเครอืข่ายเพื่อ 

แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูล
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รูปที่ 1.2 หัวใจส�าคัญของธุรกิจดิจิทัล

ที่มา : https://www.techtalkthai.com/why-digital-transformation- 
and-digital-business-so-important/

1.5  ประเภทของธุรกิจดิจิทัล

ในโลกของธรุกจิยคุใหม่ซึง่มกีารน�าเทคโนโลยมีาเกีย่วข้องท�าให้เกดิการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยน�าเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชย์สูงสุดใน

การสื่อสาร การปฏบิตังิาน และการท�างานร่วมกัน เพื่อพัฒนากระบวนการท�างานให้มีความ

ทันสมยัและมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภทคือ

1. ธุรกิจพื้นฐาน

2. ธุรกิจแบบระดับกลาง

3. ธุรกิจระดับสูง

4. ธุรกิจระบบขั้นสูงมาก

รูปที่ 1.3 ประเภทของธุรกิจดิจิทัล

ที่มา : https://www.theeleader.com/knowledge- 
update/digital-skill-the-important-of-future/






