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โดย : นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว 

ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอ านาจเจริญ 



STARTUP  

X
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ปิยะมาศ บัวแก้ว

• ประธาน Biz Club อ านาจเจรญิ
• ประชาสัมพนัธ ์Biz Club Thailand 
• ที่ปรึกษา บ.ประชารฐัรกัสามคัคีอ านาจเจรญิ จ ากัด
• ที่ปรึกษาดา้นการตลาด สหกรณ์เสนางคนคิม จ ากดั
• วิทยากรดา้น เกษตร ดิจิตอล 
• วิทยากรดา้น Digital Marketing 
• วิทยากรโครงการ Offline2Online 
• พิธีการรายการ FKxTV ทาง Youtube
• นักเขยีนนามปากกา “ม้าน้อย”

ฟาร์มเกษตร กรุ๊ป 

วิทยากร



ดาวน์โหลดเอกสารนี้
แสกน QR Code
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เป็นแก้วเปล่า

เต็ม 100
เต็มที่กับชีวิต

กฎกติกาการอยู่รว่มกนั
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Red Ocean Strategy
กลยุทธน่านน้้าสีแดง

• ใช้ต้นทุนน้ากระบวนการด้าเนินธุรกจิ
• Economies of scale
• แข่งขันกันด้านราคา
• ผลิตมาก ขายมาก ต้นทุนต่อหน่วยต ้าลง 
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Blue Ocean Strategy
กลยุทธน่านน้้าสีฟ้า

• การสร้างแบรนดข์องตัวเอง 
• สร้างความแตกต่าง ให้กับสินค้าและบริการ
• นวัตกรรม
• หาช่องว่างทางธุรกิจใหม่ๆ
• คิดนอกกรอบ
• พัฒนาอยู่เสมอ
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White Ocean Strategy
กลยุทธน่านน้้าสีขาว

• เน้นการสร้างประโยชน์ในภาพรวม
• ลูกค้า คู่ค้า ตัวเราเอง และสังคม ต่างก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน
• คุณธรรม น้าธุรกิจ
• รับผิดชอบต่อสังคม
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4 P VS 4C
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Customer Solution

Customer Cost

Convenience

Communication
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สนิคา้

ปัญหาของลกูคา้คอือะไร

ลกูคา้ตอ้งการอะไร
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• พอใจ
• คุม้คา่

ราคาถูก

• ไมพ่อใจ
• ไมคุ่ม้คา่

ราคาแพง

กฎของการตัง้ราคา
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ความสะดวก

ในการซื้อ

สินค้า

หน้าร้าน

ขาย

ออนไลน์

จัดส่งถึง

บ้าน

เก็บเงิน

ปลายทาง
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แจง้ใหท้ราบ

รายละเอยีด

คุณสมบตัิ
ถูกตอ้ง
ครบถว้น
ชดัเจน

หาซือ้ได้

การสื่อสารให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้า 
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ตลาดชมุชน เพ่ือชมุชน
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โดย : นางสาวปิยะมาศ บวัแก้ว บิสคลบัอ านาจเจริญ
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ตรา หมายถึง ช่ือ , ค า, สญัลกัษณ์ การออกแบบ
หรือทัง้หมดผสมกนั
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ลกัษณะของตรา = ลกัษณะของสินค้า + ลกัษณะอ่ืนๆ

ผลิตภณัฑห์รือสินค้าเป็นแค่ส่วนหน่ึงของตราเท่านัน้ ตราคือ
ลกัษณะของสินค้า เช่น ประโยชน์ คณุภาพ



19อา้งองิ: ตราสนิคา้ของAaker



ตราคือสินค้า
หรือบริการ

Brand-as-product 

ตราคือองคก์ร
Brand-as-organization

ตราคือบุคคล
Brand-as-person 

ตราคือสญัลกัษณ์
Brand-as-symbol 
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ค าคมชาวยิว : คนท่ีไม่รู้กฎหมายไม่ถือว่าเป็นนักธรุกิจ เพราะเขาไม่อาจปกป้อง
แม้แต่ตนเอง จึงย่ิงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะใช้กฎหมายแสวงหาก าไร
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ตวัอย่างตรา

23



24

- รักคุณเท่าฟ้า
- ฟาร์มเกษตร ชีวิตเกษตรครบวงจร
- มิสทีน มาแลว้ค่ะ
- โตชิบา น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต
- ด า ด า ยาแกไ้อ LP น ้าด า ตราเสือดาว
- หิวเม่ือไหร่กแ็วะมา....
- ใครๆ กบิ็นได้
- บริการทุกระดบัประทบัใจ
- ไปดว้ยกนั ไปไดไ้กล
- จสั ดู อิท" (Just Do It)
- Think Different



ความหมายของสญัลกัษณ์
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Copyright คอืลขิสทิธิ ์ ใชก้บังานสรา้งสรรคท์ุกประเภท ไดร้บัความ
คุม้ครองทนัททีีส่รา้งขึน้โดยไมต่อ้งจดทะเบยีน (งานเขยีน งานเพลง รปู
ถ่าย) 
Trademark คอืเครือ่งหมายการคา้ ไดแ้ก่ ชือ่ ค า หรอืรปูภาพ แต่
ยงัไมไ่ดจ้ดทะเบยีน

Registered Trademark คอืเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนกบั
กรมทรพัยส์นิทางปัญหาแลว้

servicemark เครือ่งหมายการคา้ทีใ่ชก้บับรกิาร มใิชส่นิคา้และยงั
ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน

A

A

Patent ใชก้บัสิง่ประดษิฐห์รอื นวตักรรมการคดิคน้สิง่ใหม่ๆ ตอ้งจด
สทิธบิตัร ถงึจะไดร้บัความคุม้ครอง เชน่ สทิธบิตัรยา
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Who

สินค้าคืออะไร
What

ใช้ท าอะไร
Why

ท าไมต้องซ้ือ



ขั้นตอนการสร้างแบรนด์
• ดูตวัเอง ดูคู่แข่ง
• ดูลูกคา้ คือเขา้ใจผูบ้ริโภค
• ก าหนดยทุธศาสตร์ของแบรนด์ ดว้ย 3 ค าถาม

- ลูกคา้มองหาอะไร
- สินคา้คู่แข่งอะไรท่ีอยูใ่นใจลูกคา้ 
- สินคา้อะไรของเราท่ีจะอยูใ่นใจลูกคา้ได้

• ก าหนดบุลลิคของแบรนด์ ดว้ย  ภาพ ค า หรือขอ้ความ
• สร้างแบรนด์ ดว้ย (ช่ือ โลโก ้และ สโลแกน)
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สญัลกัษณ์ กบั อตัลกัษณ์
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• ภาพ เครือ่งหมาย ตวัเลข ตวัอกัษร สี
วตัถุ รปูปัม้ เป็นตวัแทนของทกุสิง่
หรอืตวัแทนของสนิคา้หรอืบรกิาร
(เปลีย่นแปลงไดต้ามกาลเวลา)

สญัลกัษณ์
(Symbol)

• คณุคา่ทางจติใจ ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ เคย
เป็นอยา่งไรจะเป็นอยูเ่ช่นนัน้
(ทุเรยีน:นนท,์ไวน์:อติาลี,่
น ้าหอม:ฝรัง่เศส)

อตัลกัษณ์
(Identity)



การสร้างแบรนดด้์วย S.T.P

แบรนดิง้ คอื บุคลคิ (สนิคา้ ตวัคน หรอื บรษิทั) เหน็
แลว้รูส้กึยงัไง ต่างจากคนอื่นยงัไง
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• มองภาพรวม แลว้ แบ่งกลุ่ม
ลกูคา้ออกเป็นกลุม่ๆ
(Segmentation)

• ลอ็คเป้า (Targeting) เลอืก
เจาะจงลงไปวา่ใคร

• วางต าแหน่งผลติภณัฑ์
(Positioning) ขายราคาเทา่ไหร่
ขายทีไ่หน แพค็เกจ็สนิคา้เป็น
ยงัไง 30

การสร้างแบรนดด้์วย S.T.P 

(ต่อ)
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Cultural Branding

การสร้างแบรนดใ์นยคุดิจิตอล
คือ การเช่ือมโยงเอา อตัลกัษณ์ (Identities) ของสินคา้ผลิตภณัฑ ์หรือ
บริการเขา้กบั อตัลกัษณ์ ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม มี 5 ขั้นตอน
1. การสร้างประสบการณ์เกีย่วกบัแบรนด์ (ทูบีนมัเบอร์1)
2. สร้างกลุ่มหรือชุมชน (เซ็นทรัล บ๊ิกซี ตลาดนดั) 
3. ขายสินค้าต่อคนเป็นกลุ่ม (ปาร์ต้ี,ฟิตเนส)
4. เรียนรู้เร่ือง "ภาษา" (ส่ือสารใหต้รงใจ ภาษาโดน)
5. สร้างวฒันธรรมขึน้มา (เทศกาลกินเจ คอสลา้งพิษ)
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จุดแขง็
-คน บุคลากร การบรหิารจดัการ

- เทคโนโลยี
-สถานที่ - เงนิทุน

- ชอ่งทางการจดัหน่าย
- ความสมัพนัธก์บัลกูคา้

จุดอ่อน

- ไมม่คีวามแตกต่างจากคู่แขง่

- ไมม่เีทคโนโลยี - ไมม่ปีระสบการณ์

- ยงัไมเ่ป็นทรีูจ้กั

- บุคลากรใหมห่มด

โอกาส - นโยบายรฐั-สงัคม-เศรษฐกจิ

- พฤตกิรรมผูบ้รโิภค

- ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย - การเมอืง

อุปสรรค - นโยบายรฐั

- การแขง่ขนัดา้นราคา

- ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย

- คู่แขง่รายใหมเ่พิม่ขึน้ - วฒันธรรม

SWOT
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กรณีศกึษา

โทมสั บาทา (Tomas Bat’a)  ผูก่้อตัง้บรษิทั Bata ที่ เมอืงชลนิ ประเทศเชโกสโลวะเกยี

Saleman คนท่ี 1

แอฟริกาไมส่ามารถ
ขายรองเท้าได้เลย
เพราะคนท่ีน่ีเขา
ไมใ่ส่รองเท้ากนั

Saleman คนที่ 2
แอฟริกาเป็นโอกาสทอง

ของบริษทัท่ีจะขายรองเท้า
เพราะคนท่ีน่ีเขายงัไมเ่ร่ิมลอง

ใส่รองเท้ากนั

อปุสรรค-

เมือ่บรษิทัผลติรองเทา้แหง่หน่ึง ตอ้งการขยายตลาดไปประเทศแอฟรกิา



วงจรชีวิตของสินค้า
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ช่วงแนะน า ช่วงเติบโต ช่วงอ่ิมตวั ช่วงลดลง

ระยะเวลา

เร่ิมโต
คู่แข่งมาก
ใครอ่อนแอ
ออกจากตลาด
กลยทุธ์
-ลดต้นทุน
-คมุ คชจ.

-รกัษาลกูค้าเก่า

อ่ิมตวั
ลกูค้าลด
แข่งด้านราคา
กลยทุธ์
- ท าโปรโมชัน่
-ปรบัแผนการ
ตลาด

โตอย่างรวดเรว็
ขายดี
ท าไม่ทนั
กลยทุธ์
-คิดการจดัส่ง
-คาดการณ์การผลิต
-รกัษาคณุภาพ

ลงทนุสงู
คนไม่รู้จกั
กลยทุธ์
-ประชาสมัพนัธ์
-ฟังลกูค้า
-พฒันาคณุภาพ

ขายไม่ได้
มีสินค้าทดแทน
ก าไรไม่มี
กลยทุธ์
- งดสินค้าไม่ท าก าไร
- ออกสินค้าใหม่
-หยดุกิจการ



น าเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า 



เนื้อหา

วตัถุประสงค์

เลอืกสือ่

เลอืกชอ่งทาง

กลุ่มเป้าหมาย



เคล็ด (ไม่) ลับ ของการสื่อสาร 

พูดจาภาษาเดียวกัน



กลยุทธในการสื่อสาร

สินค้า

ดึงดูด

เปิดใจ

ให้
ทางออก

บอก
ให้ท า
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ยคุน้ีคอืยคุอะไร

50



ประเทศไทย 1.0-3.0

1.0 คือการเนน้ภาคเกษตร 
2.0 เริ มเน้นอตุสาหกรรมเบา 
3.0 คือช่วงเวลาที ผา่นมาจนถงึบดันี้กค็อืการเนน้
อุตสาหกรรมหนกั และการสง่ออก
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ยคุ 1.0 – 3.0



ประเทศไทย 4.0
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ยุค 4.0



Functional VS Emotional
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Basic Need ของคนไมเ่ปลี ยน..
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The single word that will be drive the future is EMOTION

สิ งสา้คญัที จะเปน็ตวัขบัเคลื ออนาคต คือ อารมณ์

Patrick Dixon
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อารมณ์ พอถงึจดุหนึ ง เทคโนโลย ีซึ งเปน็เหตผุลจะชนะ

Social media good for 
collective sharing So great for collective buildingbut not

Social media good for 
collective destruction So great for collective 

construction
but maybe not

Thomas L Friedman.

โซเชยีลมเีดีย ดีส้าหรบัรว่มกนัแชร ์แต่ไมใ่ชเ้พื อ ร่วมกนัสรา้ง

โซเชยีลมเีดีย ดีส้าหรบัรวมตัวกนัทา้ลาย แต่อาจจะไมด่ีสา้หรบั
การรว่มกนัเพื อสรา้งหรอืพฒันา



สื่อที่มีอิทธพิลต่อการตลาดในปจัจุบัน



Facebook Live

ได้รับความนิยมในการขายสินค้าอย่างมาก
ในช่วงนี้ 

เป็นการถ่ายทอดสด ที่เฟสบุคให้ความส าคัญ
ล าดับต้นๆ 

กว่าโพสภาพหรือข้อความ



Facebook page
สร้างความน่าเชือ่ใหอ้งคก์ร
หรือรา้นคา้ผ่านโลกออนไลน์ 

สามารถยิงโฆษณา เลือกเป้าหมาย
และตั้งเวลาการโพสตไ์ด ้



ยูทูป เป็นสื่อและเครื่องมีที่มีอิทธิพล
มหาศาลต่อผู้บริโภค 
เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามา Disrupt วงการสื่อ
โทรทัศน์ ท้ังฟรีทีวี และทีวีดิจิตอล
YouTube เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ 
ที่มีแคไ่อเดียดีๆ สามารถจัดท ารายการ
ของตัวเอง หรือแม้กระทั้งมีช่องสถานี
เป็นของตัวเองได้ สร้างรายได้จากการเป็น 
YouTube Partner ได้



Google Search Engine
เป็นเครื่องมือท่ีทรงประสิทธิภาพ
ในการค้นหาข้อมูล และที่ส าคัญฟรี
ส าหรับคนค้นข้อมูล 
เป็นเครื่องมือในการค้นหา 
สิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถที่
จะเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ 
คือการศึกษาเรื่อง 
SEO (Search Engine Optimization)



เสริมทัพยอดขายด้วยสนิค้าชุมชน
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คติเราเอง
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Thank You
นางสาวปิยะมาศ  บัวแกว้ 

090-5928614
LineID: PrimPB

www.Farmkaset.ORG
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