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Sea (ประเทศไทย) เปดตําราฉบับยอ‘Woman Made Masterclass’  

ปนไอเดียตอยอดความสําเร็จผูประกอบการหญิงในโลกออนไลน 

 
 จากความสําเร็จของโครงการ“Women Made” ที่ทาง Sea (ประเทศไทย)ผูใหบริการอินเตอรเนตแพลตฟอรมชั้น

นํา ไดแก การีนา (Garena) ชอปป(Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) รวมกับสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (CEA) ได

จัดอบรมและสรางพ้ืนที่ใหผูประกอบการหญิงไทยไดแสดงศักยภาพในการใชความคดิสรางสรรคและเทคโนโลยีตอยอดธุรกิจ จนได

ผลงานสุดปงวางขายบนแพลตฟอรมชอปปและสรางยอดขายเติบโตกันไปถวนหนานั้น สวนสําคัญของโครงการนี้ ก็คือ Woman 

Made Masterclass คลาสสุดพิเศษท่ีไดเหลาผูเชี่ยวชาญชั้นนําในดานตางๆ ตั้งแตการสรางแบรนดไปจนถึงการตลาดออนไลน 

มารวมแบงปนความรูอยางเขมขน พรอมใหคําปรึกษาอยูเบื้องหลังผูประกอบการหญิงทั้ง 10 คนในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ

จนไดผลลัพธที่สวยงามในโครงการน้ี 

 Sea (ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  มั ด ร ว ม ทิ ป ส  จ า ก  Woman Made Masterclass ซึ่ ง รั บ ช ม ไ ด บ น

เว็บไซต www.SeaAcademy.co มาสงตอเปนความรูใหผูที่สนใจนําไปประยุกตใชเพื่อตอยอดพัฒนาแบรนดสินคาของตัวเองให

เติบโต 

 เริ่มที่ การเลาเรื่อง=กระบอกเสียง โดย ศรันย เย็นปญญา ผูเชี่ยวชาญดานการเลาเรื่องสรางสรรค ผูกอตั้งFounder 

56 studio, Citizen of Nowhere และรานชํา FLVR Creative Grocery กลาววา “จงเปนกระบอกเสียง เพราะเสียง 1 เสียง 

สามารถสรางแรงบันดาลใจใหคนได เปนลานคน” พรอมเปดให เห็นพลังของการเลาเรื่องเพ่ือสรางแบรนดและสราง

ยอดขาย (Brand and Storytelling) โดยใหแงคิดวาแบรนด คือ ตัวแทนของความเชื่อของธุรกิจเรา ซึ่งตองถูกเลาออกมาเพ่ือ

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพมิพแนวหนาออนไลน  ฉบับประจำวันท่ี 23  เดือนกมุภาพันธ พ.ศ.2566 หนา มูลคาขาว 180,000.- 
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สรางความแตกตางจากคูแขงในตลาด และการเลาเรื่องของแบรนดจําเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะสําหรับในโลกการคาออนไลนที่

ผูประกอบการมีโอกาสสื่อสารแบบสองทางกับลูกคานอยกวาออฟไลน เมื่อตองใชการสื่อสารทางเดียวคอนขางมากการเลาเรื่องให

เปนผานองคประกอบตางๆเชน หนาราน หรอืตัวสินคา จะทําใหผูประกอบการแขงขันไดดีข้ึน โดยไมตองไปอยูในเกมการตัดราคา 

 นอกจากนี้ ศรันยยังแนะนําเทคนิคการเลาเรื่องท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน Elevator Pitch เปนการอธิบายตัวตนอยางสั้น

ที่ สุดแตจับใจที่สุดในระยะเวลาสั้นๆ รวมถึงทฤษฎีการเลาเรื่องเชิ งธุรกิจ ท่ีจําเปนตองรู  มี  3 ประการ ไดแก  1) Be 

Authentic สื่อสารในแบบท่ีจริงใจและเปนตัวเอง 2) In Media Res การเลาเรื่องที่เริ่มจากเรื่องที่นาตื่นเตนที่สุด ในแบบที่คนตอง

หยุดอาน ดู ฟง และ 3) Start with Why ที่เริ่มตนจากคําถามวา “ทําไม” เพราะถึงแมจะขายสินคาเหมือนกัน แตคําตอบ

ของ Why แตละคนจะไมมีวันเหมือนกัน 

 สรางแบรนดทั้งทีตองมีภาพจํา สําหรับหัวขอ Brand Presentation ไดรับการถายทอดโดย เรวัฒน ชํานาญ อดีต

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร บ ริ ห า ร นิ ต ย ส า ร  Wallpaper* THAI EDITION ผู เชี่ ย ว ช า ญ ด า น  Design Thinking แ ล ะ  Creative 

Research ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสื่อสาร รวมทั้งเปนอาจารยวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ไดเนนยํ้าวาการ

สรางแบรนดเปนเรื่องสําคัญในยุคปจจุบัน เพราะการมีแบรนดที่ทรงพลังจะทําใหเกิดการจดจํา สามารถทําใหคลอยตามและ

กลับมาเปนลูกคาของเราได ซึ่งการสรางแบรนดมี 6 สวนประกอบที่ขาดไมได คือการกําหนดเปาหมาย (Brand Purpose) การ

กําหนดโพสิชันนิ่งของแบรนด (Brand Positioning) การสรางความแตกตางของแบรนด (Brand Differentiation) เอกลักษณ

หรืออัตลักษณ ของแบรนด  (Brand Identity) ความเชื่อมั่ นแบรนด  (Brand Trust) และการทํ าดีของแบรนด  (Brand 

Beneficence) 

อีกทั้ง ปจจุบันมีแบรนดสินคา หลากหลาย เพราะฉะนั้น การนําเสนอขอมูลของแบรนด (Brand Presentation) หรือบริษัทควรมี

ความโดดเดน กระชับ เขาใจงาย สรางการจดจําไดดี ควรประกอบไปดวยขอมูลเบื้องตนขององคกร และเน้ือหาที่ตรงวัตถุประสงค

ในการสื่อสาร ชัดเจน ไมเย่ินเยอ เพื่อตอบโจทยใหตรงกับกลุมผูฟงใหไดมากที่สุด อีกทั้งตองใหความสําคัญกับรูปแบบการนําเสนอ

ไมวาจะเปนภาพ การใชนํ้าเสียง และคําพูดหรือการอธิบายที่สําคัญตองรูจักกลุมผูฟงและบรรยากาศโดยรวม (Read the 

Room) เพ่ือจะไดเตรียมตัวและถายทอดเนื้อหา รวมถึงภาพลักษณใหตรงกับสิ่งท่ีเราตองการสื่อสารไดตรงกลุมเปาหมายใหไดมาก

ที่สุด 

 นวัตกรรมไมใชเทคโนโลยีเพียงอยางเดียว ซึ่ง ดร.ฐิสิรักษ โปตะวณิช ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจและการตลาด

ออนไลน และอาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดถายทอดมุมมองที่นาสนใจ

ในหั วข อ 10 Types Innovatio-Creative Marketing วาป จจุ บัน เกิดแนวคิด เศรษฐกิจ ใหมที่ เรียกวา  Attention 

Economy ที่ความสนใจของคนมีราคา เพราะระยะเวลาของความสนใจ (Attention Span) ของคนยุคนี้สั้นข้ึนเร่ือยๆ 

ฉะนั้น แนวทางการทําการตลาดในอนาคต โดยเฉพาะออนไลนจะเคล่ือนเขาสูการตลาดเฉพาะบุคคล (Personalized 

Marketing) โดยตองพึ่งพาฐานขอมูล Big Data เพื่อนําขอมูลเทรนดตางๆ มาใชกับธุรกิจของเราได 

 สิ่งที่นาสนใจจากหัวขอนี้  คือการพูดถึงนวัตกรรมใหมๆ ที่มี ถึง 10 มุมมอง โดยแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ

ไดแก 1) นวัตกรรมที่เก่ียวกับงานหลังบาน (Configuration) คือการจัดการบริหารภายในองคกร ซึ่งตองคํานึงเรื่องตางๆ ไมวาจะ

เปน รูปแบบการทํากําไร การจัดการทรัพยากรที่มีในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด 2) นวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับสินคาและบริการ 

(Offering) ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ โดยใชเทคโนโลยีมาชวยพัฒนาสินคา หรือการออกแบบสินคาที่ดี ตลอดจนวิธีการ

สรางสวนผสมที่ลงตัวระหวางผลิตภัณฑและบริการขององคกร และ 3) นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับงานหนาบาน (Experience) คือสวนที่

เก่ียวของกับลูกคา ทั้งเรื่องการใหบริการการเพ่ิมคุณคาและความโดดเดนที่ชวยใหเกิดประสบการณที่ดีตอลูกคามากที่สุด ฉะน้ัน 
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ยิ่งมีนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ ยิ่งทําใหคนอื่นลอกเลียนแบบไดยากอีกทั้งยังพัฒนาธุรกิจใหแตกตางและโดดเดนไดอยางยั่งยืน

อีกดวย 

 การดีไซนผลิตภัณฑตองหมุนตามการเปลี่ยนแปลงของโลกใหทันในหัวขอปรับแนวคิดในการทําผลิตภัณฑเพื่อขาย

บน Online Platform โดย ปฏิพัทธ ชัยวิเทศ ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาผลิตภัณฑ เจาของรางวัล Designer of the Year 

2019 และอาจารยวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ไดฉายภาพใหเห็นวาคนในยุค New Normal ที่ตองรัดเข็มขัดพรอม

รับวิกฤตใหมๆ อยูเสมอ มักมองหาผลิตภัณฑที่มากดวยฟงกชั่นประโยชนใชสอยและความคุมคา นอกจากนี้ การออกแบบ

ผลิตภัณฑในปจจุบันไมใชแคการออกแบบรูปรางหนาตาของสินคา แตยังเปนการออกแบบประสบการณใหผูใชงาน (User 

Experience Design) อี ก ด ว ย  ซึ่ ง จ ะ ช ว ย ใ ห ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถ ส ร า ง  Product Variety ไ ด ม า ก ข้ึ น 

และเขาถึงกลุมลูกคาที่หลากหลายขึ้น 

 สําหรับยุคไลฟขายของ ชัยชนะการทําธุรกิจอยูท่ีรางกาย เสียง และทัศนคติ ปดทายดวยแนวคิดที่นาสนใจจาก 

ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง แอกติ้งโคช ผูกอตั้ง TALENT SOCIETY และอาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

(COSCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกลาวไวในหัวขอ พลังหญิง (Empowering Women) ไดอยางนาสนใจคือ 

ศักยภาพของผูหญิงมีไมจํากัด และมีบทบาทสําคัญในทุกวงการของประเทศไทย และสําหรับการกาวสูความสําเร็จในการทํา

ธุรกิจในโลกออนไลนนั้น คือการดึงขอดีที่มีอยูในตัวเองออกมาใหเดนชัด โดยเริ่มจาก “รางกาย เสียงและทัศนคติ” ซ่ึงเปน

ศักยภาพพื้นฐานภายในตัวเราที่สามารถดึงไปใชใหเกิดชัยชนะได ไมวาจะเปนการใชเสียงเพื่อสื่อสารและเขาถึงกลุมลูกคา 

การสรางคาแร็กเตอรของตัวเองใหกลุมลูกคาจดจําได เชนเดียวกับทัศนคติท่ีควรเตรียมพรอมกอนจะสื่อสารแบรนดสินคาออก

ไป เพราะ “ทัศนคติของเราเปนเชนไร แบรนดของเราก็ปรากฏออกไปเปนแบบนั้นโดยเฉพาะในยุคปจจุบันท่ีผูประกอบการ

สามารถสื่อสารแบบเรียลไทมกับลูกคาไดผาน Live-commerce 

 
ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง 

 


