
 

โซเซียลมีเดยี  

ใช้เป็นร้านกด็งั 

07 
จงเช่ือมัน่! 

อยา่ยอมใหใ้ครมาบอกวา่คุณท าโน่นท าน้ีไม่ได ้ 

คุณตอ้งมีความฝันและตอ้งปกป้องมนั เพราะเม่ือคนอ่ืนเคา้ท า

อยา่งท่ีเคา้ฝันไม่ได ้เคา้กจ็ะบอกวา่เราท าไม่ไดห้รอก  

แต่ถา้คุณเช่ือมนั! กลุ็ยไปเลยอยา่สนใคร 

 



 

ลาออกจากงานมาเปิดร้านที ่Facebook  ดมีั้ย? 

ก่อนอ่ืนตอ้งถามตวัเองก่อนวา่พร้อมหรือเปล่าในการท่ีจะ

เร่ิมขายของบน Facebook ? เรามาเร่ิมกนัตรงประเด็นน้ีน่ะครับ 

ผมเคยมีลูกคา้เขา้มาสอบถามหลายคนว่าจะลาออกจากงานไปขาย

ของออนไลน์ดีมั้ย เห็นเพื่อนหลายคนขายของแลว้รวยกนัหลาย

คนเลย ผมขอตอบแบบน้ีน่ะครับ ขายของบน Facebook ก็เหมือน

การวิ่งแข่งแหละครับ ทุกคนบนโลกน้ีวิ่งไดเ้กือบหมดยกเวน้คน

พิการ ซ่ึงผมขอถามหน่อยว่าท าไมคนปกติอย่างเราไม่ไปแข่งโอ

เลม็ปิกกนัทั้งหมดหล่ะครับ ? 

 



ก็เพราะว่าการขายของบน Facebook มนัมีเร่ืองอ่ืนอีก

มากมายท่ีตอ้งหมัน่ศึกษาและพฒันาตนเองไม่ต่างกบัฝึกวิ่งเพื่อจะ

ไปแข่งระดบัชาติเลย และถึงแมค้นพิการก็ยงัมี พาราเลมปิกให้

แข่งขนัเช่นกนั ตรงน้ีผมจะบอกอะไรกบัท่านคือทุกอย่างท่ีท่าน

ตั้งใจฝึกฝน แมแ้ต่ท่านจะขาดอะไรไป มนัก็จะมีสนามแข่งขนัให้

ท่านเสมอ อย่างคนพิการยงัมีการแข่งขนัแบบเสรีกันได ้เราเอง

พร้อมจะลุยหรือเปล่า ถามตวัเองใหดี้ เพราะเราพร้อมเราลุย มนัไม่

มีวนัลม้ละลายหรอกครับ เราหาโอกาสและแกปั้ญหาพร้อมกบั

พฒันาตวัเองเร่ือยๆ มนัก็ดีเอง…เอาหล่ะก่อนเราจะตดัสินใจก็ควร

มีเป็นเทคนิกการคิดกนับา้ง ผมจะแนะน าคนท่ีก าลงัตดัสินใจว่าจะ

ลาออกดีมัย๊ดงัน้ีครับ 

ถ้าคุณขายของออนไลน์ได้มากกว่าเ งินเดือน 3 เท่า 

ติดต่อกัน 6 เดือน ผมให้โอกาสคุณคิดท่ีจะลาออกไปขายของ

ออนไลน์ไดเ้ลยครับ เพราะเงินท่ีคุณไดเ้พิ่มข้ึนมา สามารถการันตี

เงินเดือนคุณล่วงหน้าไดอี้ก 12 เดือนหรือ 1 ปีเต็มๆ ท่ีคุณไม่รับ

เงินเดือนเลย หากคุณลาออกแลว้ยอดขายตกลง 3 เดือนติดกนั อยา่

ไปโทษการตดัสินใจนะครับ อนัน้ีข้ึนอยู่กบัว่าคุณใจแขง็แค่ไหน

และมีภาระครอบครัวแค่ไหนครับ ผมขอแนะน าให้วิเคราะห์

ปัญหาดีๆ ก่อนวา่เราจะแกไ้ดม้ัย๊ ถา้พอไหว ลุยเลยครับ 



ส่วนตวัผมชอบทฤษฎี “ทุบหมอ้ขา้ว” มากๆ ท่ีหลายคนท่ี

ผมเห็นว่าประสบความส าเร็จนะครับ จากท่ีได้คุยมาน้ี ผมถาม

เสมอว่าเคา้รู้ไดไ้งว่าเคา้จะไปทางนั้นต่อหรือวิธีน้ีถูกหรือผดิ ส่วน

ใหญ่แลว้หลายท่านจะบอกว่าผมเช่ือว่ามนัไปไดค้รับ แลว้ผมไม่

เห็นวา่ทางอ่ืนจะดีกวา่น้ีเท่าไหร่เลย 

 

ท่านเองก็สามารถดูได้จากรูปน้ีน่ะครับ ว่าการท่ีจะเร่ิม

ขายดีหรือเป็นเร่ืองเป็นราว มนัไม่ใช่พรจากพระเจา้ท่ีจะไดม้าชัว่



ขา้มคืน เหมือนกบัการตีเมืองขา้ศึกก็ไม่ต่างกนั คุณเองตอ้งเรียนรู้

หลายอยา่งไม่วา่จะเป็นการ 

-หาสินคา้ (ในกรณีท่ีไม่ไดต่้อยอดจากธุรกิจเติม) 

-การเตรียมเน้ือหาข้ึน Fan Page 

-การโฆษณาบน Facebook ท่ีเปล่ียน Feature บ่อยมาก 

-การตอบโตก้บัลูกคา้ท่ีหลากหลาย 

-การดึงคนมา Like 

-ปัญหาของการมีคน Like แต่คนไม่เห็นเน้ือหาเรา 

-ปัญหาของการมีคน Like แต่ขายของไม่ไดเ้ลย 

-การเตรียมส่งของ ปัญหาการส่งของ 

-ปัญหาการคืนของ 

-การเช็กยอดใหต้รงกบัเงินเขา้ 

-การเช็กยอดใหต้รงกบั Order 

และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีชีวิตคุณจะเจอ ทั้งหมดผมไม่ไดขู้่

นะครับ ทุกคนเคา้ก็เจอกนัทั้งนั้นเวลาขายของบน Facebook ซ่ึง

แต่ละคนกมี็วิธีการแกปั้ญหาต่างกนั 



ถึงตรงน้ีส่วนตวัผมเองอยากให้ทุกคนใจเยน็ๆ ก่อนแลว้

เร่ิมท าส่ิงท่ีฝันตั้งแต่วนัน้ีเลย เร่ิมเลย ขายเลย ลองดูสักตั้งว่าเราจะ

เจออะไร จะสู้ไหวมั้ย เร่ืองลาออกใจเยน็ๆ ก่อนก็ไดค้รับ เพราะ

ปัจจุบนัมีอินเทอร์เน็ตแลว้ และมี Instant Messaging ใหท่้าน Chat 

กบัลูกคา้ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งออกไปเจอหรือออกจากหอ้งประชุม

เลยดว้ยซ ้า 

ส่ือสังคมทรงพลงั 

LINE 

เป็น Application บนอุปกรณ์มือถือท่ีเราสามารถส่ง

ขอ้ความ รูปภาพ หรือแมแ้ต่ Emotion และ Location ณ ขณะนั้น

ออกไปได ้แถมยงัคุยกนัเป็นกลุ่มไดอี้กดว้ย ดว้ยความสามารถ

ทั้งหมดน้ี (ซ่ึงโดนใจคนไทยมากๆ) ท าให้ Line กลายเป็น 

Application ท่ีโปรดปรานของทั้งคนไทยและเทศกนัเลยทีเดียว ใน

ส าหรับในแง่การคา้ขายออนไลน์แลว้  Line ยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การส่ือสารกบัลูกคา้ไดย้อดเยีย่มท่ีสุด เพราะมนัทั้งง่ายและรวดเร็ว 

ตอบโจทยท์ั้งแม่คา้และลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี แถมตอนน้ี Line ยงั

ออก Line Shop เพื่อเอาใจพ่อคา้แม่ขายออนไลน์ ใหไ้ดค้า้ขายกนั

อยา่งเมามนัอีกดว้ย ใครสนใจก็ลองดาวน์โหลด Application น้ีมา

ใชง้านกนัไดเ้ลย 

 



 

LINE มียอดผูใ้ชท้ะลุ 400 ลา้นแลว้ ไทยมีผูใ้ช ้24 ลา้นคน มากเป็นอนัดบั 2 

ของโลก (ท่ีมา Kapook.com 2 เมษา 57) 

Facebook 

Facebook ท าให้ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารและท า

กิจกรรมร่วมกนัได ้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบ

ในเร่ืองท่ีสนใจ โพสตรู์ปภาพ คลิปวิดีโอ เขียนบทความ

หรือบล็อก แชทคุยกนัแบบสดๆ เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม 

(เป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมาก) และยงัสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ 

ผา่นแอพลิเคชัน่เสริม (Applications) ท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมาย 

ซ่ึงแอพลิเคชัน่ดงักล่าวไดถู้กพฒันาเขา้มาเพ่ิมเติมอยูเ่ร่ือยๆ 

Why? ถึงนิยมกนัมากขนาดนี ้

o Facebook มีสมาชิกกว่า 500 ลา้นคนทัว่โลก แถมยงั

เขา้มาใชง้านกนัอยา่งสม ่าเสมอ 



o รองรับ Mobile Device เช่น Smart Phone และมี

สมาชิกใชง้านผา่นช่องทางน้ีกวา่ 150 ลา้นคน 

o สมาชิกมีปฏิสัมพนัธ์กนัผ่านทางส่ือหลายรูปแบบ ไม่

ว่าจะเป็นตวัอกัษร รูปภาพ Video เกมส์ และอ่ืนๆ อีก

มากมาย 

o เน้ือหาบน Facebook เกิดจากการสร้างข้ึนโดยสมาชิก 

เกิดเป็น  Viral Marketing อยา่งหน่ึง แมแ้ต่อารมณ์

เศร้า โกรธ ดีใจ รัก ฯลฯ กย็งัมาบอก จริงมั้ยล่ะ? 

o เ ป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นักการตลาดสามารถท า

กิจกรรมทางการตลาดออนไลนไ์ดโ้ดยง่าย 

 

5 เทคนิคเมื่อจะขายออนไลน์ผ่าน Facebook 

1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการใช ้Facebook ให้ชดัเจน 

เช่น เนน้สร้าง Brand หรืออยากเพิ่มยอดขาผา่นช่องทาง

น้ี ขยายฐานลูกคา้ หรือจะใช ้Facebook เป็นช่องทาง

ส่ือสารกบัลูกคา้เป็นหลกั เป็นตน้ 

2. สร้างเน้ือหาท่ีดึงดูดความสนใจ  

3. จดักิจกรรมต่างๆ เฉพาะบน Facebook เท่านั้น 

4. สร้าง Campaign เฉพาะ Facebook Fan เพื่อใหเ้พื่อเคา้

รู้สึกมีอภิสิทธ์ิเหนือกวา่คนทัว่ๆ ไป 

5. อยา่ลืมเร่ืองวดัผลการตลาด 



7 เทคนิคเพิม่ Fan ให้ Facebook ของเรา  

1. ใช ้Personal profile หาเพื่อนใหม้ากท่ีสุด 

2. แนะน าเพื่อนของเราวา่ เรามี Fanpage ท่ีไหน  

3. หาสมาชิกจาก Facebook Search 

4. ติดตั้ง Page Badge ท่ีเวบ็ไซตข์องตวัเอง 

5. Email marketing แจง้ลูกคา้เดิม 

6. ใช ้Blog marketing 

7. ใชโ้ฆษณา Social Ads ใน Facebook (เสียเงิน) 

 

Twitter 

จดัเป็น Micro-blogging ท่ีสามารถพิมพข์อ้ความได้ไม่เกิน 

140 ตวัอกัษร เหตุผลท่ีตอ้งใช ้Twitter ก็เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหม่และ

ยึดลูกคา้เดิมไว ้สามารถประยุกต์ใช้ประชาสัมพนัธ์ Promotion 

หรือข่าวต่างๆ ของธุรกิจ รวมทั้งการเผยแพร่เน้ือหาไปสู่ผูติ้ดตาม 

(Follower) แบบ Viral Marketing โดยผูติ้ดตามสามารถส่งต่อ

เน้ือหาให้คนอ่ืนไดท้นัทีคร้ังละมากๆ โดยใชก้าร ReTweet หรือ 

RTซ่ึง Twitter มีจุดเด่นคือการส่งข่าวสารแบบ Real Time 

ผูติ้ดตามจะไดรั้บขอ้ความเกือบทนัที คลา้ยกบัการส่ง SMS นัน่เอง 

เทคนิคการใช้ Twitter เพือ่ค้าขายออนไลน์ 

o ใช ้Twitter directory เพื่อหาลูกคา้ เช่น http://wefollow.com/   

http://wefollow.com/
http://wefollow.com/
http://wefollow.com/
http://wefollow.com/
http://wefollow.com/
http://wefollow.com/


o พยายาม Update วนัละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย เพื่อให้

Followers รู้สึกวา่มีประโยชน์ท่ีจะติดตาม 

o เขียนเน้ือหาท่ีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของเราในหลายๆ แง่ 

รวมถึงข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง 

o อยา่ส่งขอ้ความโดยตรง (Direct Message: DM) รบกวน

ผูติ้ดตาม 

o ใช ้Keyword ในเน้ือหา รวมถึงใน Bio  ตวัอยา่งท่ีดี เช่น 

www.twitter.com/OrlandoSpa  

o ถา้เป็นไปไดค้วรมี Promotion เฉพาะส าหรับผูท่ี้ติดตาม

ใน Twitter โดยส่งรหสั (Code) พิเศษ ถา้ลูกคา้บอก Code 

ไดถู้กตอ้งกจ็ะใช ้Promotion นั้นได ้

Instagram 

เป็น Application ท่ีใชใ้นการถ่ายและแต่งภาพผ่านมือถือ

แถมยงัสามารถแต่งรูปภาพดว้ย Filters ต่างๆ ตามใจชอบทั้งใน

เร่ืองของแสงและสี สามารถเปล่ียนจากคนหน้าตาธรรมดาให้

กลายไปนางฟ้าเพียงเส้ียวนาที อีกทั้งยงัสามารถแชร์รูปภาพสวยๆ 

เหล่าน้ีไปอวดเพื่อนท่ีอยู่ใน Social อ่ืนๆ เช่น Timeline, 

Facebook, Twitter อีกดว้ย ยงัไม่หมดแค่น้ี Instagram ยงัมีระบบ 

Followers และ Following (คลา้ยๆ Twitter) ใหเ้ราไดเ้ลือกติดตาม

ความเคล่ือนไหวของคนท่ีเราสนใจอีกด้วย จึงไม่แปลกท่ีเหล่า

ดารานกัร้องจะแห่กนัมาเล่น Instagram และมีแฟนๆ ติดตามกด 

http://www.twitter.com/orlandospa
http://www.twitter.com/orlandospa
http://www.twitter.com/orlandospa
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http://www.twitter.com/orlandospa
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Like กด Share กนัเป็นจ านวนมาก ดงันั้น พ่อคา้แม่ขายออนไลน์

ยอ่มไม่พลาดท่ีจะใชช่้องทางน้ีในการ Update รูปสินคา้ใหม่ๆ ให้

ลูกคา้ของเราไดติ้ดตามกนัอยูต่ลอดเวลานะครับ 

YouTube 

ผูค้นสมัยน้ีช่ืนชอบอะไรท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงดูน่า

ติดตามกว่าการน าเสนอแค่ตวัอกัษร หรือรูปภาพน่ิงๆ เท่านั้น นัน่

จึงเป็นท่ีมาของ YouTube ท่ีเป็น Social ทรงพลงัท่ีใช ้Share VDO 

ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นให้สังคมไดรั้บรู้ ดว้ยความสามารถของระบบ 

และกระแสความนิยม ท าให้ Google เจา้พ่อ Search Engine ของ

โลกเขา้มาซ้ือกิจการของ YouTube ในปี 2006 ท าให้ตอนน้ี  

YouTube กลายเป็นส่วนหน่ึงของ Google ไปแลว้ นัน่แปลว่า การ

ใช ้YouTube ก็เป็นช่องทางท่ีจะท าให ้ Google รู้จกัเรามากยิง่ข้ึน

ดว้ยนัน่เอง 

เทคนิคขายออนไลน์ผ่าน YouTube 

 สร้าง Video Clip เก่ียวกบัสินคา้ เช่นจุดเด่น หรือ 

วิธีการใชง้าน 

 ใส่ลิงคเ์วบ็ไซตไ์ปในค าอธิบาย 

 น า Video Clip ไปใส่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องเรา 

 ส่งข่าวเก่ียวกบั Video Clip ไปทาง Email, Facebook, 

Twitter หรือช่องทางอ่ืนๆ 

 



มีหลายๆ ธุรกิจหันมาใช ้YouTube เป็น Viral Marketing 

แรงๆ เพื่อให้เกิดการบอกต่ออย่างเช่น เบอร์เกอร์ คิง Angry 

Whopper (อ้างองิใน Marketeer / ม.ค. /54) “ครู ฟิวส์ขาด บีบี

แหลกยบัคาห้องเรียน" คือช่ือคลิปท่ีจนถึงตน้ปี 2554 มีผูค้ลิกเขา้

ไปชมแลว้มากกว่า 1.2 ลา้นเพจวิวในยทููป ดว้ยช่ือคลิปท่ีตั้งช่ือได้

ตรงใจกับกระแสความราคาญผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือแบบ ไม่รู้จกั

กาลเทศะ บวกกบัเน้ือหาในคลิปท่ีดูรุนแรงจนดูจบแลว้สะใจจน

ตอ้งส่งต่อ กระแสของคลิปน้ีโด่งดงัจนพฒันาจากคลิปท่ีปรากฏ

ในยทููปไปอยูใ่นส่ือกระแสหลกั แต่ก่อนท่ีจะมีเสียงวิพากยว์ิจารณ์

มากไปกวา่นั้น ในท่ีสุด เบอร์เกอร์ คิง กอ็อกมาเฉลยว่า คลิปน้ีเป็น

ส่วนหน่ึงของการโปรโมทสินค้าใหม่ เบอร์เกอร์ คิง Angry 

Whopper ด้วยความต้องการของเบอร์เกอร์ คิงท่ีต้องการ Re-

impress ให้ ผูบ้ริโภคคนไทยรู้จกัเบอร์เกอร์ คิงแบบเซอร์ไพรส์ 

แตกต่าง และมีเอกลกัษณ์ จึงนาเอาโปรดกัทซ่ึ์งมีจุดเด่นอยูท่ี่ความ

เผด็ร้อนมาเขา้กบัความร้อนของ อารมณ์ จนเม่ือไดท้านเมนูใหม่

ของเบอร์เกอร์ คิงแลว้ก็จะช่วยลดอารมณ์โกรธลงไปได ้ถา้ใคร

สนใจเน้ือหาฉบบัเตม็ๆ ก็ลองหาอ่านกนัไดจ้าก Marketeer ฉบบั

เดือนมกราคม 2554 นะครับ 
 

Features Line Facebook Twitter Instargram YouTube 

ตวัอกัษร  * *   



รูปภาพ  *  *  

วีดิโอ     * 

กิจกรรม      

แชต *     

เช็คอิน  *    

* เป็น Feature ท่ีโดดเด่น 

 

DO & DON’T…ป้ันแบรนด์บนส่ือโซเซียลเรียกใจลูกค้า  

 

Do…ป้ันแบรนด์บนส่ือโซเซียลเรียกใจลูกค้า 
สั้น ง่าย โดนใจ 

ใชก้ระแสใหเ้ป็นประโยชน์ 

ถกูจงัหวะเวลา 

เลือกวนั-เวลาท่ีเหมาสมจะโพสท่ีสุด  

รู้จกัตั้งค  าถาม 

รูปสวยเขา้กบัเน้ือหา 

อยา่ลืมติด #Hashtag 

สร้างแรงจูงใจ 

 



 
ท่ีมา www.marketingoops.com 

 

Don’t…ป้ันแบรนด์บนส่ือโซเซียลเรียกใจลูกค้า  
ขอ้มูลไม่ครบถว้น 

ส่ือสารทางเดียว 

ท าไม่ต่อเน่ือง 

มุ่งขายของเกินเหต 

ปล่อยใหล้กูคา้คอย 

 


