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เทคนิคท าการตลาด Facebook ให้ปังดังกว่าเดิม 
Facebook เก็บทุกอย่างที่ผู้ใช้งานบันทึกลงในเว็บไซต์ไล่ตั้งแต่พื้นฐานอย่าง
ชื่อ สกุล ความชอบความไม่ชอบ กินอะไร เช็คอินที่ไหน รวมไปถึงการระบุ
สถานะโสด ไม่โสด มีแฟนมาแล้วกี่คนและใครบ้าง และความสนใจที่คุณ
สนทนากับเพื่อนในแชท ฯลฯ Facebook เก็บหมด! 

STEPS Academy 
อ่านเพิม่เตมิได้ที่: https://stepstraining.co/social/9-technique-online-marketing-by-facebook 
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เพิ่มปุ่มแชร์บทความบนเว็บไซต์ไปยัง Facebook ใหเ้ด่นชัด 

• Content ไม่ว่าจะเป็น บทความ รูปภาพ วีดีโอ ลงบนเว็บไซต์แล้ว ให้ท า
การติดต้ังปุ่มแชร์ไปยัง Social Media ต่าง ๆ ให้เห็นได้ง่าย เช่น บริเวณ 
ด้านบนและด้านล่างสุดของ Content แต่ต้องไม่ลืมว่า Content ของคุณ 
ต้องเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ และมันจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายของคุณ เริ่มแชร์ เริ่มบอกต่อกันบนโลกโซเชียลนั่นเอง 
 



รู้จักกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจคุณ 
• การโพสต์ Content หรือลงโฆษณาบน Facebook สิ่งส าคัญที่คุณ

จ าเป็นต้องรู้ก่อนก็คือ กลุ่มเป้าหมายที่จะกลายมาเป็นลูกค้าของคุณนั้น 
เช่น เพศ, อายุ, ที่อยู่อาศัย, ที่ท างาน, ไลฟ์สไตล,์ ความสนใจ, งานอดิเรก, 
ความชอบ, รายได้ ฯลฯ เป็นต้น กระบวนนี้เรียกว่าการก าหนด Buyer 
Persona 
กลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสจะมาเป็นลูกค้าของคุณโดยระบุให้เฉพาะเจาะจง
ที่สุด แต่เป็นสิ่งที่คนขายของจ านวนไม่มองข้ามเป็นอันดับต้น ๆ เพราะ
มุ่งหวังว่าจะให้คนซื้อของตนเองเยอะ ๆ จึงก าหนดกลุ่มกว้าง ๆ 
 
 



ใช้โฆษณาของ Facebook เพื่อเร่งประสิทธิภาพ 
• Facebook Page Engagement เป็นการ Boost Post เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับโพสต์ที่คุณได้โพสต์ลงบน 

Timeline ของแฟนเพจของคุณ    
• Facebook Page Likes เพิ่มไลค์บนแฟนเพจ เพราะหากฐานแฟนเพจคุณยิ่งใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่ม

โอกาสในการมองเห็น Content และสินค้าหรือบริการของคุณได้มากยิ่งข้ึน    
• Click to Website ส่งผู้คนไปยังเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าบทความ หรือหน้า Sales Page เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้า

ชมเว็บไซต์และหวังผลในการปิดการขายบนเว็บที่ติดต้ังระบบ E-Commerce Shoppint Cart    
• Website Conversions ส่งผู้คนไปยังหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ผู้คนกระท าการบางอย่าง เช่น ปิดการขาย, 

สมัครรับข่าวสาร หรือสมัครเป็นสมาชิก เป็นต้น    
• App Installs ส่งโฆษณาเพื่อให้ผู้คนติดตั้งแอพลิเคชั่นมากยิ่งขึ้น    
• App Engagement ส่งโฆษณาให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับแอพลิเคชั่นมากยิง่ข้ึน    
• Event Responses ให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอีเวนต์ที่ทางแฟนเพจหรือแบรนด์ของคุณจัดงานขึ้น    
• Offer Claims ท าโฆษณาเพื่อส่งข้อเสนอพิเศษให้กับผู้คนเพื่อเข้ามารับข้อเสนอที่ทางแฟนเพจของคุณจัดท าขึ้น 

 
 



 ใช ้Content หลากหลายรูปแบบ 
content บน Facebook ไม่ได้มีแค่การโพสต์เป็นตัวอักษรอย่างเดียว หลัก ๆ มี 4 รูปแบบท่ีคุณ
สามารถท าได้ ได้แก่… 
• Status – การอัพเดทสถานะท่ัวไป ในลักษณะของตัวหนังสือ โดยคิดเป็น 1% ของแบรนด์

ระดับโลกท่ีใช้การโพสต์ในลักษณะนี ้
• Link Post – คิดเป็น 35% ของประเภทการโพสต์ที่แบรนด์มักท ากัน โดยเฉพาะในกลุ่มเพจ

ประเภทข่าวนิยมแชร์ Link Post เป็นอันดับต้น ๆ เพราะต้องการทราฟฟิกเข้าเว็บไซต์เพ่ือน า
ยอดคนเข้าเว็บไปหา Sponsor ต่อ 

• Photo – การโพสต์แบบรูปภาพ เป็นวิธีที่แบรนด์สินค้าต่าง ๆ ชอบใช้เป็นอันดับต้น ๆ เพราะ
เข้าถึงคนง่าย สะดุดสายตา ก่อให้เกิดการแชร์ได้ดี สัดส่วนการโพสต์แบบน้ีสูงถึงประมาณ 50%  

• Video – การโพสต์แบบวีดีโอ มักได้รับการเข้าถึงท่ีดีบน Facebook ณ ปัจจุบัน และมีแบรนด์
ใหญ่ ๆ ระดับโลกเลือกใช้การโพสต์ในลักษณะนี้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 6 วีดีโอต่อสัปดาห์ 
 



 





5 Step เขียนคอนเท้นท์ ให้น่าจดจ า 



รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร 
• กลุ่มเป้าหมายคือใคร ก็ควรวิเคราะห์

ลักษณะการใช้ชีวิต รวมถึงการใช้ภาษา
ของกลุ่มเป้าหมายด้วย เลือกใช้ค าที่
กลุ่มเป้าหมายคุ้นเคย หากกลุ่มเป้าหมาย
ของคุณอยู่ในวัยผู้ใหญ่ การใช้ศัพท์วัยรุ่น
ในคอนเทนต์ก็อาจไม่เหมาะสม การ
เลือกใช้ค าและส านวนของภาษาจึงเป็น
เรื่องที่ต้องค านึงถึงอย่างมาก เพ่ือให้
เข้าถึงใจลูกค้าที่สุด 



ตั้งชื่อเรื่องให้น่าคลิก 
• ต้องหาประโยคเด็ดมาต้ังชื่อ

คอนเทนต์ของเราให้ดึงดูด
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
ยิ่งเม่ือรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายชอบ
อะไรและมีพฤติกรรมแบบไหน 
เราจะสามารถเลือกค าที่
เหมาะสมและมุมมองที่
น่าสนใจมาดึงดูดให้พวกเขา
อยากอ่านได ้



การใช้ค า ตัวอักษร การเกริ่นน า ส าคัญ 
• การตั้งค าถามที่น่าสนใจเพื่อเกริ่นเรื่อง

และบอกว่าเนื้อหาที่จะได้อ่านต่อไปจะ
เป็นการตอบค าถามดังกล่าว หรือ
ดึงดูดความสนใจด้วยสถิตทิี่น่า
ประหลาดใจ 

• ระวังการสะกดค าและไวยากรณ์การ
ใช้ภาษาต่างๆ 

• เนื้อหาเป็นประโยชน์ ทันเหตุการณ์ 
สนุกสนาน และ สดใหม ่





ข้อมูลเช่ือถือได้ 
• การเขียนคอนเทนต์นั้น เราต้อง

รับผิดชอบต่อสิ่งที่สื่อสารออกไป ดังนั้น
เนื้อหาหลักๆ เช่น ตัวเลขหรือข้อเท็จจริง
ทุกอย่างที่อ้างอิงในคอนเทนต์ ต้องมา
จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างส านัก
ข่าว องค์กรวิจัย หรือสถาบันการศึกษา 
ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นนอกจากจะท าให้คอน
เทนต์ของเรามีคุณภาพแล้ว การพูด
ข้อมูลผิดๆ อาจสร้างความเสียหายให้กับ
ผู้อ่านที่เชื่อ หรืออาจท าให้เราเองโดน
ฟ้องร้องได ้



ภาพประกอบเนื้อหาต้องดึงดูด/ เลือกสไตล์
การจัดเนื้อหาที่สวยงามอ่านง่าย 

• เลือกภาพประกอบการให้สะดุดตา 
และสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะ
น าเสนอ 

• ภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย 
เหมือนเรากับนั่งคุยกับเพื่อน ไม่ต้อง
ทางการจนน่าเบื่อ 

ท่ีมา http://www.business2community.com/content-marketing/9-things-great-conte... 
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5 ค าสุดยอด !! ช่วยเพิ่มยอดขายแบบไม่รู้ตัว 

• การโปรโมท การตลาด หรือการท าโปรโมชั่น ต่างต้องอาศัย ค าหรือ
ประโยคที่สะดุด ให้ผู้ใช้งานสื่อ เลื่อนเห็นแล้วหยุดไม่เลื่อนผ่าน แล้วมัน
ต้องอาศัยค าง่ายๆ ที่เราคุ้นเคยกันด้วย  

 



FREE (ฟรี) 

• เมื่อไรมีค าว่า ฟรี ตัว
ใหญ่ๆ สีแดงๆ และ 
ยิ่ง 1 แถม 1 หรือ ซื้อ 
2 ฟรี 1 เชื่อได้เลยว่า 
ไม่มีใครเลื่อนผ่าน (ที่
ส าคัญ หากเป็นราคา
พิแศษ ให้ใส่ราคาไป
ด้วย ว่าถูกจริง) 





เพราะ ( คุ้มอย่างไร ท าไมถึงต้องซื้อ) 

• สินค้าบางประเภท เราสามารถ
ท าให้ลูกค้าเห็นถูกความจ าเป็น 
ว่าท าไมต้องซื้อสินค้า คุ้มค่า
อย่างไร ท าไมต้องซื้อสินค้าคุณ 
ซึ่งสิ่งๆนี้ เป็นตัวช่วยในการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้เป็น
อย่าง ยิ่งถ้ามีเหตุผลตรงกับ
ความต้องการ ความจ าเป็น 
มากน้อยแค่ไหน ก็ยอมควักเงิน
ซื้อ 





   ทันที (ใช้ได้ทันที ซื้อทันที) 
• ค าว่าใช้ได้ทัน เป็นตัว

ตัดสินใจให้ลูกค้า รีบ
ตัดสินใจ ในการซื้อสินค้า
ของเรา โดย ใช้สิทธิที่
ได้รับทันที ไม่ต้องรอรอบ
ต่อไปหรือมีเงื่อนไข
มากมาย 





 จ านวนจ ากัด , เวลาจ ากัด 
• การก าหนดเวลาระยะเวลา ใน

การซื้อ ช่วยเร่งการตัดสินใจซื้อ
สินค้ามากขึ้น ซึ่งค าๆนี้ช่วยได้ 
เพราะลูกค้าจะรู้สึกว่า ฉันมีเวลา
ไม่มากกับของสิ่งนี้ เพราะเฉพาะ
ต้องซื้อเลย 





ห้ามพลาด , พลาดไม่ได้ 
• พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า

ย่อมลังเลเกิดขึ้น จากค าว่า 
ห้ามพลาด พลาดไม่ได้ ค านี้
ช่วยลดการลังเลของลูกค้าได้  





เทคนิคการเลือกสีในการท าการตลาดออนไลน ์
• สีที่สื่อผลิตภัณฑ์ของเรา / สี

องค์กร 

• สีที่สื่อกระตุ้นความสนใจตัวสินค้า  

• ไม่ใช้สีที่เป็นโทนที่จ านวนเยอะ
เกินไป 

• คุมโทนสี ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 

• ไม่ควรใช้สีมืด ไม่สว่าง 



อัพภาพและ VDO ในโพสต์เดียวกัน ให้โดดเด่น 



1 วิดีโอสั้น 3 ภาพเด็ด กระตุ้นความสนใจ 

• ก่อนอื่นให้ดูหน้าตาของโพสต์ที่ก าลังพูดถึงกัน
ก่อน จะเห็นว่าเป็นโพสต์ที่มีคลิปวิดีโอ 1 คลิป 
อยู่อันแรกทางด้านซ้าย  และถัดมาก็จะเป็น
รูปภาพอีก 3 รูปด้วยกัน หรือจะเป็นแบบคลิป
วิดีโอสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 คลิป ด้านบน พร้อมกับ
รูปภาพด้านล่าง ซึ่งสามารถอัพรูปภาพได้ไม่
จ ากัดจ านวนเลย  



เลือกภาพเด็ด เน้นโปรดักซ์ (มุมแคบ มุมกว้าง) 
• เริ่มแรกก็เหมือนการอัพภาพปกติ

บนเฟซบุ๊คเลย ซึ่งถ้าคุณอยากอพั
เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีวิดีโอ 
1 คลิป และก็รูปภาพแบบไม่
จ ากัดจ านวน กี่ภาพก็ได ้ซึ่ง
ขนาดไฟล์วิดโีอ และรูปภาพที่
ต้องการอัพควรเป็นภาพขนาด 
800x800 pixels หรือถ้าอยาก
อัพวิดีโอคลิปแบบสี่เหลีย่มผืนผา้ 
พร้อมรูปภาพ ก็ใช้วิธีเดียวกันคือ 
เลือกภาพที่อยากอัพไว้ก่อนเป็น
อันดับแรก  



ครีเอทอัลบั้ม เพื่อแยกหมวดหมู่โปรดักซ ์
• จากนั้นให้ครีเอทเป็นอัลบั้มขึ้น ซึ่งก็ตั้ง

ชื่อได้ตามต้องการเลย พอครีเอทอัลบั้ม
เสร็จแล้ว ให้กดเลือกตรงค าว่า 
"รูปภาพ/วิดีโอ" เพื่อที่คราวนี้เราจะ
เลือกวิดีโอ ที่เราต้องการอัพขึ้นนั่นเอง 

• เมื่อเลือกวิดีโอเสร็จแล้ว แต่การ
เรียงล าดับอาจจะยังไม่ถูกต้อง เพราะ
วิดีโอจะต้องเป็นอันแรกใช่มั้ยล่ะ เรื่อง
นี้แก้ไขไมย่าก ซึ่งมันจะมีเลขบอก
ต าแหน่งอยู่แล้ว ก็แค่กดซ้ าที่รูปภาพ
ให้ตัวเลขหายไปก่อน วิดีโอคลิปก็จะ
กลายเป็นหมายเลข 1 แทน จากนั้น
เราก็เลือกรูปภาพเดิมทั้งหมดซ้ าอีกครั้ง 
เท่านี้ก็เรียบร้อย 



แค่นี้ คุณก็จะได้การแนะน าโปรดักซ์ 
ที่เข้ากลุ่มเป้าหมายและโดดเด่นกว่า

การโพสแบบเดิมๆ 



พาดหัวแบบปังๆ  
• สัน้เข้าไว้…เข้าใจง่ายกว่า 
- 65 ตัวอักษรคือจ านวนทีด่ีที่สุด 

- ความยาวที่เหมาะส าหรับการพาด
หัวคือ 6 ค า 

- คนอ่านมักสแกนพาดหัวจากค าแรก
และ 3 ค าสุดท้าย 

- ยิ่งเขียนน้อยค า ยิ่งเพิ่มความดึงดูด
ใจให้ผู้อ่านอยากอ่านคอนเทนท์ต่อ 

 



ค าว่า หยุด หรือ ไม่ / เตือน (สร้างความสงสัย ) 
• ลองใช้ค าเชิงลบดูบ้าง 

• ค าว่า “ไม่” และ “หยุด” 
น าไปสู่ความสงสยัและ
ใคร่รู้ ซ่ึงจะท าให้คอน
เทนท์เกิดการแชรเ์พิ่มขึน้ 

 



ใช้ตัวเลขเบรกสายตา 
• คนส่วนใหญ่มักต้องการพัฒนาหรือ

เพิ่มศักยภาพให้ตัวเอง ลองใช้ตัวเลข
บอกขั้นตอน เช่น 3 ขั้นตอนง่ายๆ 
หรือ 5 วิธีสุขภาพดี จะท าให้ผู้อ่าน
เข้าถึงคอนเทนท์ได้ง่ายขึ้น 

• ออกแบบตัวเลขนาดใหญ่ ใส่ไว้ในรูป
คอนเทนท์ที่คุณโพสต์ จะยิ่งท าให้
เกิดการแชร์เพิ่มขึ้น 

• ใช้ “ตัวเลข” น าการเขียน และเลี่ยง
การยัดข้อมูลหรือเขียนเยิ่นเย้อ 

 



ดึงค าใกล้ตัวผู้อ่านมาโปรย 
• ช่วยเพ่ิมความอยากรู้และเป็นค าที่อยู่

ในความสนใจของผู้อ่าน 

• ควรใช้เท่าที่จ าเป็นและไม่ควรใช้
ฟุ่มเฟือย เพราะอาจท าให้คอนเทนท์ไร้
ประสิทธิภาพ 

 



4 เทรนด์ “เทคโนโลยี” ที่ต้องจับตามองใน ปี 2019 
• ในปี 2019 การเชื่อมต่อแบบไร้ขีดจ ากัด, การใช้งานระบบออโตเมชั่น 

และเทคโนโลยีโลกเสมือนจะถูกน ามาใชม้ากยิ่งขึน้ เพื่อให้มนุษย์
สามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเหลา่นี้และสามารถรับมือกับ
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล  



mart spaces เมื่อทุกอย่างรอบตัวเราฉลาดขึ้น  
• Smart Spaces ทั้งในชีวิตจริงและในแบบดิจิทัล คือ

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้คน อุปกรณ์ และระบบ ท างาน
เชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น 
Smart City, Digital Workspace หรือสมาร์ทโฮม 
Smart Home ก็ต่างมีแนวโน้มที่จะหันมาให้
ความส าคัญกับการท างานในระบบนิเวศแบบเชื่อมต่อนี้ 

• แล้วอะไรคือช่องโหว ่ นั่นคือ เทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย, 
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และตอบโจทย์คือสิ่งที่
ผู้ใช้งานมองหา หากเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นไม่
ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ แนวโน้มที่คนจะเลิก
ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 



เทคโนโลยีสร้างประโยชน์: IoT, AI และ AR/VR ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดขีึ้น 

• อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง (IoT) ปัญญาประดิษฐิ์ (AI) และเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR/VR) เป็นหัวข้อที่
ได้รับความสนใจจากหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อที่ไร้
พรมแดน ที่ช่วยส่งเสริมการท างานของออโตเมชั่นแบบเต็มรูปแบบ ช่วยให้การใช้งานผ่านมุมมอง
โลกเสมือนได้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 



AR ไม่เพียงสนุกแต่ต้องเกิดประโยชน ์
• ตลาดเทคโนโลยีเสมือนจริงในโลกยุคปัจจุบันมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่ง

ภายในปีนี้คาดการณ์ว่าตลาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือน หรือ AR และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน หรือ 
VR 



ทิศทางของความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์แห่งอนาคต 
• นอกเหนือจากนี้ มนุษย์ที่มักถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนส าคัญ

ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแล้ว หลายองค์กร
ยังต้องรับมือกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อาทิ 
นโยบายการให้พนักงานน าอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ท างาน 
การเข้าถึงระบบจากการท างานระยะไกล และการจ้าง
งานแบบชั่วคราว 

• ซึ่งล้วนส่งผลให้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
องค์กรมีประสิทธิภาพลดลง หากพนักงานละเลยหรือไม่
ท าความเข้าใจกับกฎระเบียบด้านการรักษาความ
ปลอดภัย องค์กรก็มีสิทธิ์เผชิญกับภัยคุกคามด้านความ
ปลอดภัย ความสูญเสียทางการเงิน ไปจนถึงความ
เสียหายของชื่อเสียงได้ ถึงแม้ว่าทุกองค์กรจะมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่คุ้นเคยกับการจัดการข้อมูลส่วน
บุคคล แต่บางครั้งพนักงานทั่วไปก็อาจยึดเอาความ
สะดวกในการท างานมาก่อนการปฏิบัติตามระเบียบ 
เป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 

 



การทดลองปฏิบัติจริง 
1. การโพสภาพหรือวิดีโอ โปรดักซ์สินค้า เพ่ือสร้างโดดเด่น และเป็นสะดุดตาม 
เมื่อมีผู้ใช้สื่อออนไลน์ 
2. การเขียนคอนเทรน์ บทความโปรโมทสินค้า พร้อมภาพประกอบการ 1 
บทความ 
3. คิดการปาดหัวบทความ หรือ ค าโปรยที่ดึงดูดความสนใจ ลูกค้า และ
กลุ่มเป้าหมายให้ติดตาม 



 


