
เทคนิค 
คดิแคปช ัน่สนิคา้  
“ผูค้นวิง่หา” 
“ลูกคา้วิง่ใส”่ 

 
สวสัดคีรบั ผมนัท Mr.Freedom 

นักการตลาดทีห่นา้ตาดทีีส่ดุในโลก 

ผมยนิด ีและดใีจมากๆเลยครบั  

ทีไ่ดม้ามอบความรูท้ีด่ทีีส่ดุ  

ใหก้บัคนทีเ่กง่ทีส่ดุอยา่งคณุ ๆ 

ทีก่ าลงัอา่นในขณะนี ้
 



สิง่ทีผ่มจะแบ่งปันในทีนี่ ้

ถอืเป็นของขวญัล า้คา่ส าหรบั 

“พ่อคา้ แม่คา้ออนไลน”์  

ทีต่อ้งการมแีคปช ัน่ขายสนิคา้ “เด็ดๆ”  

เป็นของตนเอง คดิเองออกแบบเอง 

โดยไม่ตอ้งพึง่คนอืน่อกีตอ่ไป  
 

กอ่นจะเขา้สูนื่อ้หาสดุเขม้ขน้  

ขอถามกอ่นเลยครบัวา่… 

 

ในทีนี่ม้ใีคร 

ขายสนิคา้ 

บนเฟสบุค 

มาเกนิ 10 ปีบา้งครบั ?? 
 



ถา้ยอ้นกลบัไปสกั 10 ปี  

ใครทีเ่ร ิม่ขายสนิคา้ผ่านเฟสบุค  

คอื “รวยกนัไปหมดแลว้” !! 

 

เพราะในยคุน้ันการแขงขนัต ่าตมเหลอืเกนิ  

เรยีกไดว้า่ขายกนัแบบ ใสๆ ไรคู้แ่ขง่  

แตใ่นยคุนีแ้ละในอกี 5- 10 ขา้งหนา้ 

มนัจะไม่ใชแ่บบน้ันครบั !!! 

 

การแขง่ขนัมนัจะ 

ทวคีวามรนุแรงมากขึน้  

และจะมแีต…่ 

ผูท้ีส่ตรองทีสุ่ดเท่านัน้ 

ทีจ่ะยงัยนืหยดัอยู่ได!้ 



 

คนทีจ่ะสตรองทีส่ดุคอื… 
คนทีแ่ยง่ซนีคูแ่ขง่ แยง่พืน้ทสีือ่  

แยง่ฟีดขา่วมาเป็นของเราเอง  

ดว้ยการท าใหเ้ราและ สนิคา้ของเรา  

เป็นทีน่่าสนใจใหไ้ด ้

 

ในสงครามฟีดขา่วทีด่เุดอืดนี ้

คณุมเีวลาเพยีง 3 วนิาท ี

ในการท าใหผู้ค้น 

“สนใจ” 
 

 

 

 



อาวธุเด็ด! ทีต่อ้งใชใ้นสงครามนี ้

ไม่ใชส่นิคา้ ราคา หรอืโปรโมช ัน่  

แตอ่าวธุเด็ดทีเ่ผ็ดสดุๆในยคุนีท้ีค่ณุตอ้งมตีดิตวัคอื  

“แคปช ัน่” 
 

ผมเชือ่เหลอืเกนิวา่ทุกคนมอีาวธุเด็ดกนัอยูแ่ลว้  

แตผ่มจะมาลบัคมอาวธุของทกุคน 

ใหม้นัเดด็ขึน้อกี 10 เท่า  
เพือ่ทีทุ่กคนจะไดช้งิพืน้ทีฟี่ดขา่วทีเ่ต็มไปดว้ย 

โพสมากมายราวทรายบนพืน้ดนิ  

 

โพสของคณุตอ้งเป็นเพชรเม็ดใหญ่  

ทา่มกลางทรายหลายลา้นเม็ด  
 

 

 



หายใจเขา้ลกึๆ  

ท าใจสบายๆ 

แลว้เรามาเร ิม่กนัเลยครบั 
 

1. 

ภาพรวมการเขยีนแคปช ัน่ 

1.1 คดิลกึๆ 
ไม่ไดห้มายถงึคดิลกึในเชงิลามกนะครบั 

แตห่มายถงึใหค้ณุคดิถงึสนิคา้ของคณุ 

แบบลกึๆ อยา่คดิเผนิๆ  

 

 

 



ไม่ใชค่ดิเพยีงแคว่า่… 

“สนิคา้คอืะไร”  

“มสีรรพคณุอยา่งไร” 

“ราคาเท่าไหร”่ 

“ใชง้านอย่างไร” 

 

แตใ่หค้ดิลกึเขา้ไปเลยวา่ 

ท าไมลกูคา้ถงึอยากได ้

ท าไมลกูคา้ถงึตอ้งซือ้ 

มนัใหอ้ะไรกบัลกูคา้ 

มนัแกปั้ญหาอะไรไดบ้า้ง 

เชน่… 

 

 



สมมตวิา่คณุขาย 

“กลอ้งถา่ยรูป” 
ถา้คดิแบบตืน้ๆ  

แคปช ัน่จะออกมาหนา้ตาแบบนีค้รบั 

“กลอ้งถา่ยรูป Calio เมมโมรี ่32GB 
ความละเอยีด 20ลา้นเมกะพกิเซล” 

 

แตถ่า้คดิแบบลกึๆ 

แคปช ัน่จะเป็นประมาณนีค้รบั 

“กลอ้ง Calio รุน่หายาก  

มโีหมดฟรุง้ฟริง้ในตวั  

ไม่ตอ้งผ่านเป็น 10 แอพ 

ถา่ยปุ๊ป อพัเฟส อพัไอจ ี

ไลคก์ระจุย แชรก์ระจาย” 



ไม่วา่คณุขายอะไร 

จงคดิลกึเขา้ไปๆๆ ครบั 

ท าไมลกูคา้ถงึซือ้ 

ถา้เขาไดไ้ปมนัแกปั้ญหาอะไรไดบ้า้ง 

 

“อย่ามวัเสยีเวลา 

เล่าแตส่รรพคณุสนิคา้ 

แตจ่งบอกไปเลยว่า 

ลูกคา้จะไดร้บัอะไร” 
 

 

 

 

 

 



1.2 ค.ส.ช 

อยา่พึง่ตกใจจนหนีไปนะครบั 555 

ค.ส.ช. ทีผ่มหมายถงึคอื 
 

ความทรงจ า 
ลกุคา้ตอ้งจ าแคปช ัน่ของคณุได ้

สนใจ 

เมือ่ลกูคา้จ าไดเ้ขาจะสนใจมากขึน้ 

และจะเกดิการคน้หาขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสนิคา้เรา 

ชีช้วน 

ถอืเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดเ้ลย  

และคณุหา้มลมืเด็ดขาดในการเขยีนแคปช ัน่ 

 

 



ภาษาการตลาดเรยีกวา่ 

 

“ C a l l - To - A c t i o n ” 
 

คอืการชีช้วนใหล้กูคา้ท าตามจดุประสงคข์อง
แคปช ัน่เราเชน่ 

“ส ัง่ซ ือ้”  

“สมคัรสมาชคิ”  

“กดไลค”์  

“กดแชร”์  

“ขอความคดิเหน็” 

 

 



1.3 จ.อ.  
ยอ่มาจาก จนิตนาการ และ อารมณ ์

ขอ้ความโฆษณาของคณุน้ัน 

ตอ้งกระตุน้ใหเ้กดิการจนิตนาการตาม 

และ เกดิอารมณร์ว่ม 

 

จนิตนาการ และอารมณน์ัน้ 

เป็นส่วนส าคญัในการกระตุน้ 

ความอยากไดอ้ยากม ี

ใหเ้กดิขึน้ในสมองของลูกคา้ครบั 

 

 

 

 



1.4 อย่าตอแหล!!! 

คณุตอ้งบอกเฉพาะความจรงิเทา่น้ัน  

แตค่ณุก็ตอ้งเลา่ใหไ้ม่น่าเบือ่  

ตอ้งเลา่ใหน่้าตดิตาม  

เลา่ใหเ้กดิความบนัเทงิ  

และ อยา่พูดในสิง่ทีส่นิคา้ท าไม่ได ้

 

ทางการตลาดเรยีก 

พฤตกิรรมต ่าตมเชน่น้ันวา่ 

“Over Claim” 

ถา้คณุเคลมไวเ้ยอะ 

แตส่นิคา้ของคณุท าไม่ได ้

ลกูคา้จะดา่คณุวา่ 

“ตอแหล”  



1.5 ชอ่งวา่ง ทีไ่ม่วา่ง!  
คณุตอ้งเวน้วรรค เวน้บรรทดับา้ง  

ไม่ใชเ่ขยีนตดิๆๆๆๆๆกนั 

จนผูอ้า่นรูส้กึอดึอดั 

 

ท าไมผมถงึเรยีกวา่ชอ่งวา่งทีไ่ม่วา่ง  

เพราะในชอ่งทีว่า่งๆน้ันมนัเต็มไปดว้ย  

“ความสบายตา”  

“ความมเีสน่ห”์  

“ความผ่อนคลาย”  

และ “ความน่าตดิตาม”  

ซอ่นอยู่ในชอ่งวา่งน้ันๆ 

 

 



ตวัอยา่ง! แบบที1่ ไม่เวน้ชอ่งวา่งเลย 

“สวสัดคีรบัผมนทั Mr.Freedom นกัการ
ตลาดทีห่น้าตาดทีีสุ่ดวนันีผ้มจะมา

แบ่งปันเคล็ดลบัในการคดิแคปช ัน่ใหก้บั
คนหน้าตาดทุีกคน” 

 

แบบที2่ เวน้ชอ่งวา่ง 

“สวสัดคีรบัผมนทั Mr. Freedom 

นกัการตลาดทีห่น้าตาดทีีสุ่ด 

 

วนันีผ้มจะมาแบ่งปัน 

เคล็ดลบัในการคดิแคปช ัน่ 

ใหก้บัคนหน้าตาดทุีกคน” 



ตวัอยา่งที ่2 จะดอูา่นงา่ย และไม่อดึอดัเหมอืน
ตวัอยา่งที ่1 และจะท าใหล้กูคา้อา่นแคปช ัน่

ของคณุจนจบ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  
2 สูตรส าเรจ็ที ่

นกัออกแบบค าโฆษณา
ระดบัโลกใชก้นั 

 
2.1 กอ่นพงั-หลงัด-ีเผยวธิกีาร 

คอืการบอกลกูคา้วา่  

กอ่นใชส้นิคา้ตวันีล้กูคา้เป็นอยา่งไร  

และหลงัจากใชจ้ะเป็นอย่างไร  

แลว้ก็เผยวา่ท าอย่างไร 

ถงึจะไดเ้ป็นเจา้ของสนิคา้ตวันี ้

 



เชน่... 

“ ในทีนี่ม้ใีครที ่

กอ๊ปแคปช ัน่คนอืน่มาโพสบา้ง 

จะดกีวา่ม ัย้ถา้คุณคดิแคปช ัน่ไดเ้อง 

เพยีงแคส่มคัรเรยีนคอรส์นี”้ 

 

2.2 ปัญหาม-ีขยีต้อ่-ขออาสา 

คอืการขยีจ้ดุเจ็บในใจลูกคา้ 

ขยีล้งไป ขยีล้งไป 

จนลกูคา้รูส้กึวา่ 

ปัญหาทีม่ตีอ้งไดร้บัการแกไ้ขแลว้ละ่ 

แลว้เราก็อาสาเป็นคนชว่ย 

แกไ้ขปัญหาใหก้บัเขา 

 



 

เชน่… 

“มนัเจบ็นะ เวลาโดนทกัวา่อว้น 

เสือ้ผา้ตวัเกง่ ใสท่กีต็อ้งยดัจนตวัโกง่ 

ไหนจะปัญหาในอนาคตไม่วา่จะเป็น 

เบาหวาน ความดนั ไขมนั 

หยุดกนิ กไ็ม่ได ้ถา่ยกไ็ม่คอ่ยออก 

 

น่ีเลยครบั >> ดที็อกซแ์บรนด ์ABC 

พรอ้มดูแลรูปรา่งของคุณใหก้ลบัมา 

ดูด ีมคีวามเอวเอสอกีคร ัง้ 

แมร้า่งพงั กก็ลบัมาปังได”้ 

 

 
 



 

3. 
3บรรทดัทองค า! 
ทราบมัย้ครบัวา่คอื 3 บรรทดัไหน  

ระหวา่ง 3บรรทดัสดุทา้ย  

3 บรรทดักลาง  

หรอื 3บรรทดัแรก? 

 

ค าตอบคอื 3 บรรทดัแรกครบั  

เพราะมนัคอืสิง่ทีโ่คตรจะส าคญั  

ทีค่นกวา่ 90% ไม่ใหค้วามส าคญั 

 

 



ท าไมมนัถงึส าคญัมาก  

เพราะมนัคอืสิง่แรกทีลู่กคา้จะไดอ้า่น  

และตดัสนิใจภายใน 3 –5วนิาท ี 

วา่จะอา่นตอ่  

หรอืจะสไลดผ่์านไป 

อยา่งไรเ้ยือ่ใย… 
 

นักการตลาดเรยีกมนัวา่ Head line  

นักขา่วเรยีกมนัวา่ “พาดหวั”  

 

ผมขอเรยีกใหเ้ขา้ใจงา่ยๆวา่  

“ประโยคเปิดละกนัครบั”  

เจา้ประโยคเปิดมนัคอื 80% ของโพสเรา  

สว่นเนือ้หาอืน่ๆมนัเป็นเพยีง 20% 
 



 

เขา้สูเ่คล็ดลบั 3 ขอ้  

ทีคุ่ณตอ้งน าไปใชค้ดิประโยคเปิด 

 

1. ใหคุ้ณหยบิบางชว่ง 

บางตอนขึน้มาใช ้

ในการคดิประโยคเปิด 

เราตอ้งท าเป็นอย่างสดุทา้ย 

น่ันหมายความวา่คณุตอ้งเขยีน 

รายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้น 

แลว้ถงึวกกลบัมาเขยีนประโยคเปิด 

 

 

 

 



2. ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่ายๆไม่ซบัซอ้น 

อยา่ใชภ้าษาวชิาการมากเกนิไป 

อยา่ใชภ้าษาเขยีน 

จะใหไ้ดใ้ชภ้าษาทีค่ณุพูดน่ันแหละ 

คณุพูดอยา่งไร ก็พมิพล์งไปอยา่งน้ัน 

ลกูคา้จะรูส้กึวา่เขา้ถงึไดง้่าย 

กวา่การใชภ้าษาเขยีนครบั 

 

3. จ า “จ.อ” ไดม้ ัย้ครบั?  

จ.อ. มอีะไรบา้ง จนิตนาการ และ อารมณ ์
คอืคณุตอ้งเร ิม่กระตุน้จนิตนาการ และ
อารมณต์ัง้แตเ่ร ิม่ประโยคเปิดเลยครบั 

ถา้ประโยคเปิดของคณุกระตุน้
จนิตนาการและอารมณไ์ด ้แน่นอนเลย
ครบัวา่ เขาจะอา่นโพสของคณุจนจบ 



 

ครชูยั MIB เคยพูดไวว้า่  

Head line ทีด่ตีอ้ง 

 

“ส ัน้แตย่าว” 

 

“เรยีบง่าย แตซ่บัซอ้น” 

 

“เหมอืนไม่มอีะไร  

แตม่อีะไรอยู่มากมาย
เหลอืเกนิ” 

 

 



 

สรปุเทคนิค 
คดิแคปช ัน่สนิคา้  
“ผูค้นวิง่หา” 
“ลูกคา้วิง่ใส”่ 

 

คณุตอ้งคดิใหล้กึๆ  

ลกึลงไปๆๆๆๆ 

 

แคปช ัน่เด็ด  

ตอ้งอา่นแลว้เขา้ใจงา่ย  

เห็นภาพ เรา้อารมณ ์



และใหค้วามส าคญั 

กบัประโยคเปิดใหม้ากๆ 

เพราะมนัคอื 80% ของโพสเรา 

 

 เปิดกระตุน้ความอยากรู ้

 กลางกลมกล่อมกรุบกรบิ 

 ทา้ย ตหีวัเขา้บา้น!!! 
 

ขอบคณุทุกคนทีต่ดิตามจนจบครบั 

ผม นัฐดนัย บญุม ี

( Nut Mr.Freedom )  

เป็นเกยีรตอิยา่งสงูทีไ่ดม้อบความรูด้ีๆ  

สูค่นดีๆ  เกง่ๆ อยา่งเชน่คณุ 

 

ขอใหร้วยๆ ปังๆ มตีงัคเ์ป็นลา้นๆ ทุกคนเลยครบั  

สวสัดคีรบั… 

 



 

คนทัว่ไป 
ไม่ลงมอืท า 

เพราะรอโอกาส  
แตค่นฉลาด 
สรา้งโอกาส 
ดว้ยการ 

 

“ ล ง ม ือ ท า ” 


