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หลกัสูตร Digital Marketing Online ส ำหรับพฒันำทกัษะด้ำนกำรตลำดออนไลน์ในยุค 5G 

เร่ือง กำรเร่ิมต้นสร้ำงเพจ Facebook และโปรโมทร้ำนค้ำออนไลน์ให้ตรงกบักลุ่มเป้ำหมำย 

 

 

 

            ในปัจจุบนัการเติบโตของ Social Media ท าให้ธุรกิจ แบรนด์ หรือ ร้านคา้ต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัเพื่อ

ขายสินคา้ทางออนไลน์กนัมากข้ึนเร่ิมจากการสร้างเวบ็เซต์เป็นของตนเอง และในปัจจุบนัมีการใช้

การตลาดทาง Facebook เพื่อขายสินคา้และน าเสนอผลิตภณัฑ์ของตนเองเพื่อเพิ่มยอดขาย  Facebookจึง

นบัว่าเป็นเคร่ืองมือขายของที่ทรงอ านาจช้ืนนึงเลยก็ว่าได ้ยิ่งส าหรับในประเทศไทยเรา ที่มีผูใ้ช้เฟสบุ๊ค 

หลกัสิบลา้นคนและยิ่งเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ การเปิดเพจร้านขายของบนเฟสบุ๊คก็เป็นทางเลือกหน่ึง

ที่น่าสนใจไม่น ้อยส าหรับคนที่อยากเป็นพ่อคา้แม่คา้ออนไลน์  ซ่ึงการสร้าง Facebook Page หรือ 

Fanpage จะเป็นอีกหน่ึงรูปแบบท่ีสร้างข้ึนมาใน Facebook Profile ของตนเอง ก่อนท่ีจะสร้าง Facebook 

Page เ ร า จ ะ ต อ้ ง ม ี Facebook Profile ห ล กั ก ่อ น แ ล ว้ จ ึง ส ร ้า ง เ พ จ ไ ด  ้  โ ด ย ม ีว ิธ ีก า ร ด งั นี ้   

             1. ล็อกอินเขา้สู่ Facebook Profile จะพบหน้าจอหลกั ดงัรูป   

  

             2. จากนั้นคลิกเมนู  สร้ำง  เพื่อเร่ิมสร้างแฟนเพจ จากนั้นจะปรากฏหัวขอ้ให้เลือก 2 หัวขอ้  

หลกัสูตร  Facebook  Fanpage 2020 เพื่อสร้างและโปรโมทร้านคา้ออนไลน์ท่ีตรงกบักลุ่ม
ลูกคา้ เพื่อขายสินคา้และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน และเพิ่มยอดขายแบบกา้วกระโดดกบั
โซเชียลมีเดียท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 

 

 

http://static1.squarespace.com/static/59bf8dc3e5dd5b141a2ba135/59c09cf588199eb224654d19/59c09d1288199eb2246550de/1505795346861/fbpage_1.png?format=original
http://static1.squarespace.com/static/59bf8dc3e5dd5b141a2ba135/59c09cf588199eb224654d19/59c09d1288199eb2246550de/1505795346861/fbpage_1.png?format=original
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- ธุรกิจ หรือ แบรนด์  

- ชุมชน หรือ บุคคลสาธารณะ  

 

 
 

โดยการสร้างเพจเพื่อขายสินคา้จะเลือกรูปแบบ ธุรกจิ หรือ แบรนด์  จะปรากฏหนา้จอดงัรูป  
 

 
 จากนั้นกรอกช่ือเพจ  จดัหมวดหมู่ใหก้บัเพจท่ีตอ้งการจะสร้าง แลว้คลิกปุ่ม เร่ิมกนัเลย 

 

 ใสร่ายละเอียดของ     

       รา้นคา้ 

 คลิกปุ่ ม เริ่มกนัเลย 



3 
 

 
 

จากนั้นจะเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป คือให้เลือกใส่รูปโปรไฟล์  โดยการคลิกปุ่ม อพัโหลดรูปโปรไฟล์  
โดยในท่ีน้ีให้เลือกรูปโลโกข้องร้านคา้  แต่หากยงัไม่ใส่ให้เราคลิกขา้มไปก่อนเพื่อเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป  ซ่ึง
เราสามารถใส่โลโกห้รือปรับไดใ้นภายหลงั   
 โดยรูปภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการตั้งเป็นภาพโปรไฟลคื์อขนาด 170 x 170 px  
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จากนั้นจะเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป คือให้เลือกใส่เพิ่มรูปภาพหนา้ปก  โดยการคลิกปุ่ม อพัโหลดรูปภาพ
หนา้ปก โดยในท่ีน้ีให้เลือกรูปภาพหนา้ปกของร้านคา้ในเพจ  แต่หากยงัไม่ใส่ให้เราคลิกขา้มไปก่อนเพื่อเขา้
สู่ขั้นตอนต่อไป  ซ่ึงเราสามารถภาพหนา้ปกหรือปรับไดใ้นภายหลงั   
โดยรูปภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการตั้งเป็นภาพโปรไฟลคื์อขนาด 820 x 312 px  

 
 

 
 
 

เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนต่าง ๆ จะปรากฏเพจท่ีเราไดใ้ส่โลโก ้และ หนา้ปกเพจ ดงัรูป   
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หลกัสูตร Digital Marketing Online ส ำหรับพฒันำทกัษะด้ำนกำรตลำดออนไลน์ในยุค 5G 
เร่ือง กำรปรับแต่งค่ำต่ำง ๆ ภำยในเพจส ำหรับบริหำรร้ำนค้ำ 

 

  กำรตั้งค่ำเพจเพ่ือกำรปรับแต่งกำรใช้งำน   
เม่ือท ำกำรสร้ำงเพจเสร็จแลว้ เรำสำมำรถปรับตั้งค่ำดว้ยค ำสั่ง  แกไ้ขขอ้มูลเพจ  บนเพจท่ีเรำสร้ำง

ข้ึนมำ โดยกำรคลิกท่ีเมนูค ำสั่ง แก้ไขข้อมูลเพจ ดงัรูป   
 

 
 

 

 จำกนั้นท ำกำรกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของเพจ ดงัน้ี   
- ค ำอธิบำย  กำรอธิบำยขอ้มูลนั้นส่ิงท่ีตอ้งกำรน ำเสนอกบัผูซ้ื้อ หรือคนท่ีมำอ่ำนเพจของเรำในช่องค ำอธิบำย  
- หมวดหมู่  รูปแบบของหมวดหมู่เพจของเรำ 
- หมำยเลขโทรศัพท์  ใส่หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ หรือเบอร์ท่ีติดต่อส ำหรับร้ำนคำ้หรือเพจ  
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หลกัสูตร Digital Marketing Online ส ำหรับพฒันำทกัษะด้ำนกำรตลำดออนไลน์ในยุค 5G 
เร่ือง  กำรสร้ำง URL ให้ร้ำนเพ่ือให้ผู้คนเข้ำถึงและแชร์เพจได้ง่ำย 

 
- เวบ็ไซต์  ใส่ช่ือเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการใหเ้ป็นเวบ็หลกัในการขายสินคา้หรือติดต่อกบัผูซ้ื้อ   
- อเีมล์       ใส่ช่ืออีเมลท่ี์ตอ้งการใหเ้ป็นอีเมลห์ลกัในการขายสินคา้หรือติดต่อกบัผูซ้ื้อ   
- ทีอ่ยู่        ใหใ้ส่ท่ีอยูข่องท่ีตั้งร้านคา้หรือบริษทั เพื่อแจง้ท่ีอยูท่ี่ชดัเจนใหก้บัลูกคา้ทราบ   
        เพื่อความมัน่ใจในการซ้ือสินคา้ท่ีจะแจง้ใหท้ราบวา่ร้านคา้ของเรามีตวัตนอยูจ่ริง ซ่ึงสามารถปักหมุด
หรือสร้างแผนท่ีลงไปได ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   เวลำท ำกำร  สามารถก าหนดเวลาท าการหรือเวลาท่ีจะแจง้ใหผู้ซ้ื้อทราบถึงเวลาในการเปิดปิดร้านคา้   
                         โดยสามารถก าหนดเวลาไดจ้ากช่องน้ี โดยสามารถระบุเป็นช่วงเวลาในแต่ละวนัไดต้าม   

     ตารางดา้นล่าง   
-   ข้อมูลลขิสิทธ์ิ     ใส่ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลดา้นลิขสิทธ์ิของร้านคา้    
-   ช่วงรำคำ              ก าหนดช่วงราคาของสินคา้ไดจ้ากหวัขอ้น้ี  หรือหากไม่ระบุใหค้ลิกท่ีหวัขอ้ ไม่ระบุ   
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 -   สินค้ำ      ใส่ขอ้มูลหรือสินคา้ท่ีตอ้งการน าเสนอในเพจลงในช่องน้ี   
 -  นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว    ใส่ขอ้มูลหรือการน าเสนอส่วนท่ีเป็นความเป็นส่วนตวัเพื่อแจง้กบัผูซ้ื้อสินคา้ 
                                                 ใหท้  าความเขา้ใจร่วมกนั 
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นอกจากน้ีการาตั้งค่าเพื่อการปรับแต่งส าหรับการโตต้อบและขายสินคา้ในเพจสามารถใชค้  าสั่ง
ปรับตั้งค่าดว้ยค าสั่ง  กำรตั้งค่ำ   จะปรากฏหนา้จอดงักล่าว  เราสามารถปรับแต่งค่าไดต้ามท่ีผูข้ายสินคา้
ตอ้งการ หรือเจา้ของเพจตอ้งการปรับตั้งค่าใหเ้ขา้กบัการขายสินคา้และบริการของเรา   
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หลกัสูตร Digital Marketing Online ส ำหรับพฒันำทกัษะด้ำนกำรตลำดออนไลน์ในยุค 5G 

เร่ือง กำรใส่ข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำงเพจเพ่ือแนะน ำผลติภัณฑ์และสินค้ำทีจ่ะจัดจ ำหน่ำย 

การเพิ่มขอ้มูลส าหรับผลิตภณัฑ์หรือส้ินคา้นั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เจา้ของร้านจะตอ้งตระหนัก

และใส่ใจ เพราะต่อให้จ  านวนไลคข์องแฟนเพจมีสูง แต่ในขณะท่ีท าการโพสตแ์ต่ละคร้ังกลบัพบวา่ ผูค้นไม่

ค่อยมีส่วนร่วมเลยก็อาจไม่เป็นผลดีดงันั้นเทคนิคเล็กน้อยแต่ทรงพลงัดงัต่อไปน้ีจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม

และเพิ่มโอกาสในการซ้ือขายอีกดว้ย 

1. เพิม่ภำพโปรไฟล์ทีจ่ดจ ำได้ง่ำย 

 ในขณะท่ีผูค้นพิมพใ์นช่องคน้หาเพื่อคน้หาหนา้แฟนเพจธุรกิจของแบรนด์คุณ ส่ิงท่ีพวกเขาจะเห็น

และจดจ าได้เป็นอย่างดีก็คือรูปโปรไฟล์ธุรกิจท่ีโดดเด่นและจดจ าได้ง่าย ซ่ึงคุณจ าเป็นท่ีจะตอ้งทดสอบ

ขนาดของรูปโปรไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงในอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามีความชดัเจนเพียงพอหรือไม่ ซ่ึง 

Facebook มกัจะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของรูปภาพท่ีแสดงผลอยูเ่สมอ คุณสามารถดูขนาดภาพต่าง ๆ ท่ีใช้

บน Facebook ได้ท่ี  Facebook Page’s profile picture โดยปกติแล้วขนาดของภาพท่ีเหมาะสมจะอยู่ ท่ี  

170×170 pixel ส าหรับหนา้จอคอมพิวเตอร์และขนาด 128×128 pixel ส าหรับหนา้จอสมาร์ทโฟน 

2. 5 ไอเดียกำรใช้ Facebook Cover อย่ำงสร้ำงสรรค์ส ำหรับธุรกจิ 

1) ตวัอยา่งการใชภ้าพ Cover เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการอยากซ้ือสินคา้  

                 โดยเจา้ของร้านจะสามารถเห็นขอ้ความ Happy Birthday ขา้ง ๆ กบัผลิตภณัฑ ์เพื่อส่งเสริมให้

ลูกคา้อุดหนุนสินคา้เพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดส าหรับคนพิเศษ 

              2) จงบอกธุรกิจของคุณภายในหน่ึงประโยค  

                  ส่วนน้ีเป็นเร่ืองส าคญัมากท่ีจะบอกคนแปลกหนา้ภายในระยะเวลาไม่ก่ีวนิาที ใหเ้ขา้ใจวา่คุณท า

ธุรกิจเก่ียวกบัอะไรและมนัช่วยใหผู้ค้นมีชีวติท่ีดีข้ึนไดอ้ยา่งไร และสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาใหผู้ค้นอยา่งไร

ไดบ้า้ง  

              3) แสดงความเป็นตวัตนของแบรนด์ 

                  ใชพ้ื้นท่ีบนโพสในการแสดงออกถึงตวัตนของแบรนดอ์าจจะผสมผสานกบัความข้ีเล่น ตลก 

น่ารัก สดใส หวาน ผสมกนัไปเพื่อท าใหก้ารท าการตลาดท่ียุง่ยากนั้นดูเป็นมิตรและใชง้านไดง่้ายกวา่ท่ีคิด 

              4) การส่งสารดว้ยศพัทเ์ฉพาะท่ีคุน้เคยในกลุ่มของลูกคา้ 

                  สรรหาค าท่ีคุน้เคยหรือค าท่ีนิยมพูดกนัเพื่อเพิ่มความสัมพนัธ์ระหวา่ลูกคา้ และเพื่อเพิ่มความ

น่าสนใจใหก้บัสินคา้ 
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              5) สร้างแรงบนัดาลใจและกระตุน้ความคิดสร้างสรรค์ 

                  นอกจากพื้นท่ีโพสแลว้ในหนา้ปกยงัสามารถแสดงถึงพนัธกิจของร้านได ้โดยอาจมีการเปล่ียน

รูปเพื่อสร้างแรงดึงดูดใหก้บัสินคา้ 

3. ระบุ ทีอ่ยู่ และเบอร์ติดต่อ 

 เพื่อให้ลูกคา้สามารถติดต่อร้านเราได ้หรือมัน่ใจว่าเราเป็นร้านท่ีน่าช่ือถือ ท่ีส าคญัหากใส่ท่ีอยู่จะ

ช่วยในเร่ืองเม่ือลูกคา้ท าการคน้หาขอ้มูลในพื้นท่ีใกลเ้คียง หากลูกคา้อยู่ใกลเ้คียงเราจะท าให้ลูกคา้เช่ือถือ 

และมัน่ใจในร้านเรามากยิง่ข้ึน 

4. เขียนโน้ต (FACEBOOK NOTES) รองรับกำรค้นหำ 

 ในหวัขอ้น้ีเป็นโอกาสอนัดีของเจา้ของร้านแลว้ท่ีจะสามารถอธิบาย ขอ้มูลร้าน ขอ้มูลสินคา้ รวมไป

ถึง ใส่คียเ์วิร์ดท่ีเหล่าบรรดาลูกคา้ใช้พิมพ์ค้นหามาใส่ได้อย่างเต็มท่ี นอกจากเขียนโน้ตแนะน าร้านแล้ว 

เจา้ของร้านยงัสามารถใช้โน้ตในการเขียนอพัเดตข้อมูลขา้วสารต่าง ๆ รวมถึงโปรโมชัน่ สินคา้เขา้ใหม่ใน

โนต้ และยงัสามารถแอดรูปใส่โนต้ไดด้ว้ย 

5. ใส่คีย์เวร์ิด (KEYWORD) และโพสต์สม ่ำเสมอ 

 ทุกคร้ังท่ีเจา้ของร้านโพสตข์องอยา่ลืมใส่ค าท่ีคนจะคน้หา (เช่น ช่ือชนิดของสินคา้) และติด # แท็ก

ช่ือสินคา้หรือค าท่ีคิดวา่คนจะคน้หาดว้ย ซ่ึงวธีิน้ีจะช่วยใหเ้ฟสบุค๊ตรวจจบัเพจของคุณไดง่้ายข้ึน อีกทั้งยงัท า

ใหลู้กคา้หาเพจของคุณเจอง่ายข้ึนดว้ย 

โพสต์บ่อย ๆ และสม ่ำเสมอ  

 พยายามหาเร่ืองมาโพสตทุ์กวนัใหส้ม ่าเสมอ ซ่ึงส่ิงท่ีโพสตบ์างคร้ังอาจไม่ใช่รูปสินคา้ก็ไดแ้ต่อาจจะ

เป็นการแชร์ลิงกไ์ปท่ีบทความท่ีมีเน้ือหาดี ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์องคุณ หรือรูปภาพท่ีคนเห็นแลว้จะ

รู้สึกดีอยากแชร์ต่อ ซ่ึงการโพสตบ์่อย ๆ จะท าใหเ้ฟสบุค๊รู้วา่เพจของคุณยงัมีความเคล่ือนไหว ไม่ใช่เพจท่ีเปิด

มาแลว้ก็ทิ้งไวว้า่งๆ ไม่มีการอพัเดท น่ีก็เป็นอีกวธีิท่ีจะช่วยดนัเพจของคุณใหอ้ยูอ่นัดบัสูงๆ ในการคน้หาดว้ย

เช่นกนั 

ติดแฮชแทก็ (HASHTAG)  

เวลาโพสตใ์ห้เจา้ของร้านติดแฮชแท็ก (Hashtag) หรือ # และตามดว้ยคียเ์วิร์ด หรือช่ือเพจเราเสมอ 

เพื่อให้เฟสบุ๊คจบัคียเ์วิร์ดในโพสต์ของเรา เช่น #ร้านเส้ือผา้ราคาถูก #Thelittlethings #อุปกรณ์ตกแต่งบา้น 

แบบน้ีเป็นตน้ 
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ท ำให้คนไลค์โพสต์และเพจ 

ในโพสตค์วรมีประโยค Call to Action หรือประโยคเรียกลูกคา้เสมอ เช่น “สนใจสอบถามแม่คา้ได้

ทางอินบ็อกซ์เลยจา้” หรือ “สินคา้ลงใหม่ทุกวนัพุธ อยา่ลืมกด Like Page เพื่ออพัเดตสินคา้ล็อตใหม่นะคะ” 

เป็นตน้เม่ือเพจของเรามีคนกดไลคเ์ยอะ ไม่วา่จะดว้ยการกดไลคเ์พจหรือกดไลคโ์พสต ์เฟสบุค๊ก็จะคิดวา่เพจ

ของเราเป็นเพจท่ีมีคนใหค้วามสนใจ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสใหค้นคน้หาเจอเป็นเพจแรกๆ ดว้ย 
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หลกัสูตร Digital Marketing Online ส ำหรับพฒันำทกัษะด้ำนกำรตลำดออนไลน์ในยุค 5G 

เร่ือง กำรเพิม่ประสิทธิภำพให้ร้ำนค้ำออนไลน์ด้วยรูปแบบต่ำง ๆ 

การเพิ่มประสิทธิภาพใหร้้านคา้อออนไลน์นั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด เพราะไม่วา่จะเป็นร้านเก่าหรือร้าน

ใหม่พอ่และแม่คา้ออนไลน์ก็ตอ้งการให้ลูกคา้ติดตามกนัเป็นจ านวนมากทั้งนั้น ส่ิงส าคญัในการเพิ่มช่องทาง 

มีดงัน้ี 

1. กำรตั้งช่ือเพจ (PAGE NAME) 

          ช่ือเพจเป็นด่านแรกท่ีท าใหลู้กคา้คน้หาร้านเราเจอทนัที ยิง่ถา้ลูกคา้คน้หา (Search) แลว้เจอร้านคา้ของ

เราง่ายเท่าไร ยิง่ท  าใหเ้รามีลูกคา้เขา้ร้านเยอะเท่านั้น เทคนิคง่ายในการตั้งช่ือเพจ มีดงัน้ี 

          1. ช่ือร้านตอ้งอ่านง่าย 

          2. ลูกคา้ตอ้งรู้วา่ขายอะไร 

          3. ค  าแรกของช่ือเพจส าคญัท่ีสุด 

          4. อยา่ตั้งช่ือยาวมากเกินไป 

          วธีิการเปล่ียนช่ือเพจไปท่ีเมนูเกีย่วกบั > ดูท่ีช่องทัว่ไป คลิกท่ี แก้ไข ท่ีช่อง ช่ือ > จะปรากฏหนา้ต่างค า

ขอช่ือเพจใหม ่> เปล่ียนช่ือเรียบร้อยแลว้ คลิก ด ำเนินกำรต่อ ดงัรูป 

 

          หลงัจากท่ีเปล่ียนช่ือเพจแล้ว เฟสบุ๊คจะใช้เวลาในการอนุมติั 1-7 วนั หากยื่นเร่ืองคร้ังแรกและถูก

ปฏิเสธ สามารถยืน่เปล่ียนช่ือเพจใหม่คร้ังต่อไปไดใ้นอีก 7 วนัขา้งหนา้ 
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2. ตั้ง URL FACEBOOK PAGE (USERNAME) 

 URL หรือ username บน Facebook จะแสดงในรูปแบบ “www.facebook.com/username” ตรง 

username หลงั / ซ่ึงเทคนิคการตั้งง่าย ๆ ท่ีจะให้ร้านคา้ติดอนัดบัทั้งบน Facebook และ Google มีอยา่งเดียว

คือ URL ตอ้งสั้น กระชบั เป็นค าท่ีคนใชค้น้หา หรือจะใชช่ื้อแบรนดก์็ได ้

3. ระบุข้อมูลใน ABOUT (เกี่ยวกบั) และแก้ไขสินค้ำ) 

 

หมำยเหตุ   

         1. หลงัจากนั้นก็รอเฟสบุค๊ Facebook อนุมติั ก็ถือเป็นอนัเสร็จส้ิน  

         2. หากตอ้งการเปล่ียนช่ือเพจใหผ้า่น 100% ตอ้งลบบางค าหรือเติมช่ือเพจใหม่ท่ีตอ้งการต่อจาก

ช่ือเพจเดิม แลว้กดบนัทึกจากนั้นใหร้อ 7 วนัจะเปล่ียนช่ือเพจไดอี้กคร้ัง เม่ือถึงก าหนดใหเ้ปล่ียนช่ือ

เพจตามท่ีตอ้งการ คราวน้ีเราเปล่ียนเป็นช่ือเพจท่ีตอ้งการไดเ้ลย 

         3. ส าหรับเจา้ของเพจท่ียืน่เร่ืองไปแลว้แต่เฟสบุค๊ไม่อนุมติั ไม่ตอ้งกงัวลใหป้รับเปล่ียนช่ือเพจ

ใหถู้กตอ้งตามกฎของเฟสบุค๊และยืน่เร่ืองใหม่ได ้ซ่ึงกฎของการตั้งช่ือ มีดงัน้ี 

         1) ไม่ใชค้  าท่ีไม่เหมาะสม ค าหยาบ ผดิหลกัไวยากรณ์ หรือค าท่ีละเมิดสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน  

         2) ไม่ควรมีค าวา่ "อยา่งเป็นทางการ" ในช่ือเพจ  

         3) ไม่ใชส้ัญลกัษณ์หรือใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนมากเกินไป  

         4) ช่ือเพจใหม่ตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ  

         5) ช่ือเพจตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเพจ   
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การใส่ขอ้มูลใน About (เก่ียวกบั) ในขอ้มูลเพจส าคญัมากเช่นกนั ควรใส่รายละเอียดท่ีตรงกบัท่ีค าท่ี

ลูกคา้จะพิมพ์คน้หาให้มากท่ีสุด ซ่ึงอนัน้ีไม่ง่ายเลยเพราะขอ้มูลในส่วนน้ีจ ากดัตวัอกัษรให้เพียงแค่ 150 

ตวัอกัษรเท่านั้น ตรงส่วนน้ีก็ให้ใส่รายละเอียดเก่ียวกบัร้านคา้ของเจา้ของร้านไปจะเป็นไอดี LINE LINE@ 

ส าหรับติดต่อก็ไดเ้ช่นกนั 
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หลกัสูตร Digital Marketing Online ส ำหรับพฒันำทกัษะด้ำนกำรตลำดออนไลน์ในยุค 5G 
เร่ือง กำรสร้ำงกล่องข้อควำมโต้ตอบกบัลูกค้ำและกำรก ำหนดค่ำต่ำง ๆ 

 
  กำรปรับแต่งกล่องข้อควำมส ำหรับโต้ตอบในเพจ 

        เม่ือเราจะปรับแต่งขอ้ความท่ีใชส้ าหรับโตต้อบเพจเราสามารถก าหนดค่าต่าง ๆ ไดด้งัน้ี   
              1. เม่ือคลิกเพจของเรา ใหค้ลิกท่ีค าสั่ง  กำรตั้งค่ำ   
              2. คลิกท่ีเมนูค าสั่ง  กำรรับส่งข้อควำม    
 

 
 

1. ท าการปรับตั้งค่าส าหรับการส่งขอ้ความ  ซ่ึงสามารถปรับได ้3 ส่วน ดงัน้ี  
 -  กำรตั้งค่ำทัว่ไป 
 - เม่ือเร่ิมกำรสนทนำใน Messenger 
- ระหว่ำงกำรสนทนำใน Messenger   
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ซ่ึงเราสามารถตั้งค่าตามท่ีเราตอ้งการโตต้อบกบัลูกคา้หรือคนท่ีเขา้มาดูสินคา้ในเพจของเราไดต้ามตอ้งการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือคลิกเขา้สู่การปรับตั้งค่าทัว่ไปใหค้ลิกขอ้ความอตัโนมติัเพื่อใส่ขอ้ความท่ีตอ้งการสนทนากบัผู ้
เขา้ชมเพจโดยคลิกท่ี ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติั  
 

 
 
 จากนั้นใหเ้ปิดหวัขอ้การตอบกลบั  และใส่ขอ้ความท่ีตอ้งการลงไปโดยคลิกท่ีปุ่ม แกไ้ข  โดย
ดา้นขวาของหนา้จอจะมีขอ้ความตวัอยา่งท่ีเราปรับแต่งและจะใหแ้สดงในกล่องขอ้ความข้ึน  โดยเราสามารถ
ใส่ขอ้ความท่ีจะโตต้อบกบัผูเ้ขา้มาในเพจ หรือผูท่ี้ส่งขอ้ความมาหาเพจของเราไดต้ามตอ้งการ   
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หลกัสูตร Digital Marketing Online ส ำหรับพฒันำทกัษะด้ำนกำรตลำดออนไลน์ในยุค 5G 

เร่ือง กำรสร้ำงปุ่ มให้ลูกค้ำ INBOX ง่ำยขึน้ 

การสร้างปุ่ม Inbox Facebook ปุ่มหนา้เพจ เพื่อส่ง Message ส่งขอ้ความในแฟนเพจเพื่อใหลู้กคา้

สามารถติดต่อเราไดง่้ายข้ึน มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. คลิก ‘+ เพิ่มปุ่ม’ 

 

2. ปุ่มใดท่ีเจา้ของร้านตอ้งการใหผู้ค้นเห็น คลิกเปิด “ติดต่อคุณ” และเลือก “ส่งขอ้ความ” จากนั้น กดถดัไป 
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3. คลิก “Messenger” และคลิก “เสร็จส้ิน” 

 

 
 

วธีิเท่าน้ีเจา้ของร้านก็จะไดปุ่้มส่งขอ้ความ Send Message (ปุ่มสีฟ้า) เพื่อใหลู้กคา้ทกัแชท Inbox หา

เราไดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวกขั้น 
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หลกัสูตร Digital Marketing Online ส ำหรับพฒันำทกัษะด้ำนกำรตลำดออนไลน์ในยุค 5G 
เร่ือง กำรเพิม่ประสิทธิภำพร้ำนค้ำออนไลน์ด้วยวธีิโปรโมทเพจในเฟสบุ๊ค 

     การโฆษณาจากเพจ Facebook จะช่วยให้คุณเข้าถึงผู้คนท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ สินค้า 
หรือบริการของคุณ คุณสามารถโปรโมทโพสต์ งานกิจกรรม รวบรวมข้อมูลลูกค้า หรือแม้กระทั่ง
กระตุ้นให้ผู้คนเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณได้ โฆษณานั้นมีหลายประเภท และขั้นตอนแรก
คือการเลือกประเภทโฆษณาท่ีส่งเสริมเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ 

ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อดูว่าโฆษณาประเภทใดท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณมากที่สุด 

หมายเหตุ: คุณอาจใช้โฆษณาบางประเภทไม่ได้ โดยขึ้นอยู่กับเพจของคุณ เช่น หากคุณไม่มีงาน
กิจกรรมบนเพจ คุณจะไม่สามารถใช้โฆษณาประเภทโปรโมทงานกิจกรรมได้ 

ประเภทโฆษณา เป้าหมายทางธุรกิจของคุณคือ... 

โปรโมทเพจของคุณ  

เพ่ิมการรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการ และ
เพ่ิมจ านวนการกดถูกใจเพจ 

โปรโมทธุรกิจของคุณในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เข้าถึงผู้คนที่อยู่ใกล้กับธุรกิจของคุณ หรือผู้คนใน
เมืองท่ีก าหนด 

โปรโมทโพสต ์

เข้าถึงผู้คนที่มีแนวโน้มว่าจะมีส่วนร่วมกับโพสต์ของ
คุณมากกว่า การมีส่วนร่วม คือการด าเนินการต่าง ๆ 
เช่น การแสดงความรู้สึกต่อโฆษณา การแสดงความ
คิดเห็นต่อโฆษณา หรือการแชร์โฆษณา 

โปรโมทโพสต์แบบวิดีโอ 

แชร์วิดีโอของธุรกิจของคุณกับผู้คนบน Facebook ท่ี
มีแนวโน้มว่าจะรับชมมากที่สุด 

โปรโมทงานกิจกรรม 

สร้างความสนใจในงานกิจกรรมท่ีก าลังจะจัดขึ้นและ
กระตุ้นให้ผู้คนเข้าร่วม 

https://www.facebook.com/help/209213872548401
https://www.facebook.com/help/240208966080581
https://www.facebook.com/help/240208966080581
https://www.facebook.com/help/240208966080581
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โปรโมทปุม่ [กระตุ้นให้ด าเนินการ]  

กระตุ้นใหผู้้คนด าเนินการบางอย่างด้วยปุ่มกระตุ้นให้
ด าเนินการของเพจ เช่น "ซื้อเลย" "ส่งข้อความ" หรือ 
"สมัครใช้งาน" 

เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต ์

น าทางผู้คนไปยัง URL ท่ีระบุไว้ เช่น หน้าหลักของ
เว็บไซต์หรือบลอ็กของคุณ 

โปรโมทแอพ กระตุ้นให้ผู้คนดาวน์โหลดแอพของธุรกิจ 

ได้รับข้อมูลลูกค้าเพ่ิมขึ้น  

ค้นหาผู้คนท่ีสนใจธุรกิจหรือสินค้าของคุณ และขอ
ข้อมูลการติดต่อของพวกเขา 

เพ่ิมการซื้อบนเว็บไซต  ์

กระตุ้นให้ผู้คนซื้อสินค้าหรือบริการของคุณทาง
ออนไลน์ 

 

     โฆษณาการกดถูกใจเพจช่วยให้คุณเข้าถึงผู้คนที่อาจถูกใจเพจของคุณหากคุณมีเป้าหมายใน
การเพ่ิมการรับรู้ธุรกิจของคุณ โฆษณาเหล่านี้จะช่วยโปรโมทเพจของคุณไปยังผู้คนท่ีสนใจเนื้อหา
หรือธุรกิจท่ีคล้ายกับของคุณ 

ตัวอย่างเช่น Jasper's Market เพ่ิงสร้างเพจธุรกิจและต้องการเข้าถึงผู้คนท่ีอาจยังไม่ทราบเร่ืองนี้
โฆษณาการกดถูกใจเพจสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าถึงผู้ติดตามใหม่ๆ ท่ีต้องการติดตามโพสต์ของ
พวกเขา 

สร้างโฆษณาการกดถูกใจเพจ 
วิธีสร้างโฆษณาการกดถูกใจเพจ: 

1. ไปที่เพจบน Facebook ของคุณ 

https://www.facebook.com/help/465446147173921
https://www.facebook.com/help/1498697080353950
https://www.facebook.com/help/528479170832814
https://www.facebook.com/help/1104266309729652
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2. เลือก "โปรโมท"คุณสามารถพบปุ่มนี้ได้ท่ีด้านล่างซ้ายของเพจ 
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3. เลือก "โปรโมทเพจของคุณ" 

 

4. กรอกรายละเอียดส าหรับโฆษณาเราจะแนะน าข้อความ รูปภาพ และรายละเอียดอื่นๆ 
โดยอิงจากเพจของคุณโดยอัตโนมัติ แตคุ่ณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหล่านี้ได้ดูส่วน
ต่อไปนี้เพื่อสร้างโฆษณาของคุณ: 
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- ชิ้นงานโฆษณา: ระบุข้อความและเลือกรูปภาพหรือวิดีโอส าหรับโฆษณาของคุณ 

 

- กลุ่มเป้าหมาย: เลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีแนะน าหรือสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยอิงจาก
คุณลักษณะเฉพาะ 

 

 

- งบประมาณต่อวัน: เลือกงบประมาณที่แนะน าหรือระบุงบประมาณที่ก าหนดเอง 

- ระยะเวลา: เลือกหนึ่งในกรอบเวลาท่ีแนะน าหรือระบุวันสิ้นสุดโดยเฉพาะเจาะจง 
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- วิธีการช าระเงิน: ตรวจสอบวิธีการช าระเงินของคุณหากคุณต้องการ คุณสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตวิธีการช าระเงินของคุณได้ 

5. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เลือก "โปรโมท" 

หลังจากสร้างโฆษณาเพ่ือการกดถูกใจเพจ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
บางอย่าง เช่น รูปภาพหรืองบประมาณของโฆษณา 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/help/132073386867900
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วิธีแก้ไขโฆษณาเพ่ือการกดถูกใจเพจ: 

1. ไปที่เพจ Facebook ของคุณ 

 

2. เลือกแท็บ "ศูนย์โฆษณา" จากนั้นเลือก "โฆษณาทั้งหมด" 

 

3. ค้นหาโฆษณาท่ีคุณต้องการแก้ไขแล้วเลือก "ดูผลลัพธ์" 
4. เลือก "แก้ไข" และท าการแก้ไขตามท่ีต้องการคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้: 
    - ชิ้นงานโฆษณา: ระบุข้อความและเลือกรูปภาพหรือวิดีโอส าหรับโฆษณาของคุณ 
    - กลุ่มเป้าหมาย: เลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีแนะน าหรือสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยอิงจากคุณ
ลักษณะเฉพาะ 
    - งบประมาณต่อวัน: เลือกงบประมาณที่แนะน าหรือระบุงบประมาณท่ีก าหนดเอง 
    - ระยะเวลา: เลือกกรอบเวลาท่ีแนะน าหรือระบุวันสิ้นสุดที่แน่นอน 
    - วิธีการช าระเงิน: ตรวจสอบและแก้ไขวิธีการช าระเงินของคุณ 
5. เมื่อเสร็จส้ินแล้ว ให้คลิก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" 

https://www.facebook.com/help/132073386867900
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วิธีดูผลลัพธ์ของโฆษณาการกดถูกใจเพจ: 

1. ไปที่เพจบน Facebook ของคุณ 

2. เลือกแท็บ "ศูนย์โฆษณา" จากนั้นเลือก "โฆษณาทั้งหมด" 

3. ค้นหาโฆษณาของคุณ แล้วเลือก "ดูผลลัพธ์" 
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