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หลักสู ตร Digital Marketing Online สำหรับพัฒนำทักษะด้ ำนกำรตลำดออนไลน์ ในยุค 5G
เรื่ อง กำรเริ่มต้ นสร้ ำงเพจ Facebook และโปรโมทร้ ำนค้ ำออนไลน์ ให้ ตรงกับกลุ่มเป้ ำหมำย
หลักสู ตร Facebook Fanpage 2020 เพื่อสร้างและโปรโมทร้านค้าออนไลน์ที่ตรงกับกลุ่ม
ลูกค้า เพื่อขายสิ นค้าและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน และเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดดกับ
โซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ในปั จจุบนั การเติบโตของ Social Media ทาให้ธุรกิ จ แบรนด์ หรื อ ร้ านค้าต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อ
ขายสิ น ค้า ทางออนไลน์ก นั มากขึ้ น เริ่ ม จากการสร้ า งเว็บ เซต์เ ป็ นของตนเอง และในปั จ จุบ นั มีก ารใช้
การตลาดทาง Facebook เพื่อขายสิ นค้าและนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ของตนเองเพื่อเพิ่มยอดขาย Facebookจึง
นับว่าเป็ นเครื่ องมือขายของที่ทรงอานาจชื้ นนึ งเลยก็ว่าได้ ยิ่งสาหรับในประเทศไทยเรา ที่มีผูใ้ ช้เฟสบุ๊ค
หลักสิ บล้านคนและยิ่งเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ การเปิ ดเพจร้ านขายของบนเฟสบุ๊คก็เป็ นทางเลื อกหนึ่ ง
ที ่น่ า สนใจไม่น ้อ ยส าหรับ คนที ่ อ ยากเป็ นพ่อ ค้า แม่ค า้ ออนไลน์ ซึ่ ง การสร้า ง Facebook Page หรื อ
Fanpage จะเป็ นอีกหนึ่ งรู ปแบบที่สร้ างขึ้ นมาใน Facebook Profile ของตนเอง ก่อนที่จะสร้ าง 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. ล็อกอินเข้าสู่ Facebook Profile จะพบหน้าจอหลัก ดังรู ป

2. จากนั้นคลิ กเมนู สร้ ำง เพื่อเริ่ มสร้ างแฟนเพจ จากนั้นจะปรากฏหัวข้อให้เลือก 2 หัวข้อ
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- ธุ รกิ จ หรื อ แบรนด์
- ชุ มชน หรื อ บุคคลสาธารณะ

โดยการสร้างเพจเพื่อขายสิ นค้าจะเลือกรู ปแบบ ธุรกิจ หรื อ แบรนด์ จะปรากฏหน้าจอดังรู ป

 ใส่รายละเอียดของ
ร้านค้า

 คลิกปุ่ ม เริ่มกันเลย

จากนั้นกรอกชื่อเพจ จัดหมวดหมู่ให้กบั เพจที่ตอ้ งการจะสร้าง แล้วคลิกปุ่ ม เริ่มกันเลย
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จากนั้นจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนต่อไป คือให้เลื อกใส่ รูปโปรไฟล์ โดยการคลิกปุ่ ม อัพโหลดรู ปโปรไฟล์
โดยในที่น้ ี ให้เลื อกรู ปโลโก้ของร้านค้า แต่หากยังไม่ใส่ ให้เราคลิกข้ามไปก่อนเพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนต่อไป ซึ่ ง
เราสามารถใส่ โลโก้หรื อปรับได้ในภายหลัง
โดยรู ปภาพที่เหมาะสมสาหรับการตั้งเป็ นภาพโปรไฟล์คือขนาด 170 x 170 px
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จากนั้นจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนต่อไป คือให้เลือกใส่ เพิ่มรู ปภาพหน้าปก โดยการคลิกปุ่ ม อัพโหลดรู ปภาพ
หน้าปก โดยในที่น้ ีให้เลือกรู ปภาพหน้าปกของร้านค้าในเพจ แต่หากยังไม่ใส่ ให้เราคลิกข้ามไปก่อนเพื่อเข้า
สู่ ข้ นั ตอนต่อไป ซึ่ งเราสามารถภาพหน้าปกหรื อปรับได้ในภายหลัง
โดยรู ปภาพที่เหมาะสมสาหรับการตั้งเป็ นภาพโปรไฟล์คือขนาด 820 x 312 px

เมื่อเสร็ จสิ้ นขั้นตอนต่าง ๆ จะปรากฏเพจที่เราได้ใส่ โลโก้ และ หน้าปกเพจ ดังรู ป
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หลักสู ตร Digital Marketing Online สำหรับพัฒนำทักษะด้ ำนกำรตลำดออนไลน์ ในยุค 5G
เรื่ อง กำรปรับแต่ งค่ ำต่ ำง ๆ ภำยในเพจสำหรับบริหำรร้ ำนค้ ำ
 กำรตั้งค่ ำเพจเพื่อกำรปรับแต่ งกำรใช้ งำน
เมื่อทำกำรสร้ำงเพจเสร็ จแล้ว เรำสำมำรถปรับตั้งค่ำด้วยคำสั่ง แก้ไขข้อมูลเพจ บนเพจที่เรำสร้ำง
ขึ้นมำ โดยกำรคลิกที่เมนูคำสั่ง แก้ ไขข้ อมูลเพจ ดังรู ป

จำกนั้นทำกำรกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของเพจ ดังนี้
- คำอธิบำย กำรอธิ บำยข้อมูลนั้นสิ่ งที่ตอ้ งกำรนำเสนอกับผูซ้ ้ื อ หรื อคนที่มำอ่ำนเพจของเรำในช่องคำอธิบำย
- หมวดหมู่ รู ปแบบของหมวดหมู่เพจของเรำ
- หมำยเลขโทรศัพท์ ใส่ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อเบอร์ ที่ติดต่อสำหรับร้ำนค้ำหรื อเพจ
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หลักสู ตร Digital Marketing Online สำหรับพัฒนำทักษะด้ ำนกำรตลำดออนไลน์ ในยุค 5G
เรื่ อง กำรสร้ ำง URL ให้ ร้ำนเพื่อให้ ผู้คนเข้ ำถึงและแชร์ เพจได้ ง่ำย
- เว็บไซต์ ใส่ ชื่อเว็บไซต์ที่ตอ้ งการให้เป็ นเว็บหลักในการขายสิ นค้าหรื อติดต่อกับผูซ้ ้ื อ
- อีเมล์ ใส่ ชื่ออีเมล์ที่ตอ้ งการให้เป็ นอีเมล์หลักในการขายสิ นค้าหรื อติดต่อกับผูซ้ ้ื อ
- ทีอ่ ยู่ ให้ใส่ ที่อยูข่ องที่ต้ งั ร้านค้าหรื อบริ ษทั เพื่อแจ้งที่อยูท่ ี่ชดั เจนให้กบั ลูกค้าทราบ
เพื่อความมัน่ ใจในการซื้ อสิ นค้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าของเรามีตวั ตนอยูจ่ ริ ง ซึ่งสามารถปักหมุด
หรื อสร้างแผนที่ลงไปได้

- เวลำทำกำร สามารถกาหนดเวลาทาการหรื อเวลาที่จะแจ้งให้ผซู ้ ้ื อทราบถึงเวลาในการเปิ ดปิ ดร้านค้า
โดยสามารถกาหนดเวลาได้จากช่องนี้ โดยสามารถระบุเป็ นช่วงเวลาในแต่ละวันได้ตาม
ตารางด้านล่าง
- ข้ อมูลลิขสิ ทธิ์ ใส่ ขอ้ มูลที่เป็ นข้อมูลด้านลิขสิ ทธิ์ ของร้านค้า
- ช่ วงรำคำ
กาหนดช่วงราคาของสิ นค้าได้จากหัวข้อนี้ หรื อหากไม่ระบุให้คลิกที่หวั ข้อ ไม่ระบุ
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- สิ นค้ ำ ใส่ ขอ้ มูลหรื อสิ นค้าที่ตอ้ งการนาเสนอในเพจลงในช่องนี้
- นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว ใส่ ขอ้ มูลหรื อการนาเสนอส่ วนที่เป็ นความเป็ นส่ วนตัวเพื่อแจ้งกับผูซ้ ้ื อสิ นค้า
ให้ทาความเข้าใจร่ วมกัน
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นอกจากนี้การาตั้งค่าเพื่อการปรับแต่งสาหรับการโต้ตอบและขายสิ นค้าในเพจสามารถใช้คาสั่ง
ปรับตั้งค่าด้วยคาสั่ง กำรตั้งค่ ำ จะปรากฏหน้าจอดังกล่าว เราสามารถปรับแต่งค่าได้ตามที่ผขู ้ ายสิ นค้า
ต้องการ หรื อเจ้าของเพจต้องการปรับตั้งค่าให้เข้ากับการขายสิ นค้าและบริ การของเรา
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หลักสู ตร Digital Marketing Online สำหรับพัฒนำทักษะด้ ำนกำรตลำดออนไลน์ ในยุค 5G
เรื่ อง กำรใส่ ข้อมูลสำหรับกำรสร้ ำงเพจเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ และสิ นค้ ำทีจ่ ะจัดจำหน่ ำย
การเพิ่มข้อมูลสาหรับผลิ ตภัณฑ์หรื อสิ้ นค้านั้นเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก เจ้าของร้ านจะต้องตระหนัก
และใส่ ใจ เพราะต่อให้จานวนไลค์ของแฟนเพจมีสูง แต่ในขณะที่ทาการโพสต์แต่ละครั้งกลับพบว่า ผูค้ นไม่
ค่อยมีส่วนร่ วมเลยก็อาจไม่เป็ นผลดี ดงั นั้นเทคนิ คเล็กน้อยแต่ทรงพลังดังต่อไปนี้ จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่ วม
และเพิ่มโอกาสในการซื้ อขายอีกด้วย
1. เพิม่ ภำพโปรไฟล์ทจี่ ดจำได้ ง่ำย
ในขณะที่ผคู ้ นพิมพ์ในช่องค้นหาเพื่อค้นหาหน้าแฟนเพจธุ รกิจของแบรนด์คุณ สิ่ งที่พวกเขาจะเห็น
และจดจาได้เป็ นอย่างดี ก็คือรู ปโปรไฟล์ธุรกิ จที่ โดดเด่ นและจดจาได้ง่าย ซึ่ งคุ ณจาเป็ นที่ จะต้องทดสอบ
ขนาดของรู ปโปรไฟล์ในรู ปแบบต่าง ๆ รวมไปถึ งในอุปกรณ์ ต่าง ๆ ว่ามีความชัดเจนเพียงพอหรื อไม่ ซึ่ ง
Facebook มักจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของรู ปภาพที่แสดงผลอยูเ่ สมอ คุณสามารถดูขนาดภาพต่าง ๆ ที่ใช้
บน Facebook ได้ ที่ Facebook Page’s profile picture โดยปกติ แ ล้ ว ขนาดของภาพที่ เ หมาะสมจะอยู่ ที่
170×170 pixel สาหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์และขนาด 128×128 pixel สาหรับหน้าจอสมาร์ทโฟน
2. 5 ไอเดียกำรใช้ Facebook Cover อย่ ำงสร้ ำงสรรค์ สำหรั บธุรกิจ
1) ตัวอย่างการใช้ภาพ Cover เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการอยากซื้ อสิ นค้า
โดยเจ้าของร้านจะสามารถเห็นข้อความ Happy Birthday ข้าง ๆ กับผลิตภัณฑ์ เพื่อส่ งเสริ มให้
ลูกค้าอุดหนุนสิ นค้าเพื่อเป็ นของขวัญวันเกิดสาหรับคนพิเศษ
2) จงบอกธุ รกิจของคุณภายในหนึ่งประโยค
ส่ วนนี้เป็ นเรื่ องสาคัญมากที่จะบอกคนแปลกหน้าภายในระยะเวลาไม่กี่วนิ าที ให้เข้าใจว่าคุณทา
ธุ รกิจเกี่ยวกับอะไรและมันช่วยให้ผคู ้ นมีชีวติ ที่ดีข้ ึนได้อย่างไร และสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาให้ผคู ้ นอย่างไร
ได้บา้ ง
3) แสดงความเป็ นตัวตนของแบรนด์
ใช้พ้นื ที่บนโพสในการแสดงออกถึงตัวตนของแบรนด์อาจจะผสมผสานกับความขี้เล่น ตลก
น่ารัก สดใส หวาน ผสมกันไปเพื่อทาให้การทาการตลาดที่ยงุ่ ยากนั้นดูเป็ นมิตรและใช้งานได้ง่ายกว่าที่คิด
4) การส่ งสารด้วยศัพท์เฉพาะที่คุน้ เคยในกลุ่มของลูกค้า
สรรหาคาที่คุน้ เคยหรื อคาที่นิยมพูดกันเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าลูกค้า และเพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจให้กบั สิ นค้า
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5) สร้างแรงบันดาลใจและกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์
นอกจากพื้นที่โพสแล้วในหน้าปกยังสามารถแสดงถึงพันธกิจของร้านได้ โดยอาจมีการเปลี่ยน
รู ปเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้กบั สิ นค้า
3. ระบุ ทีอ่ ยู่ และเบอร์ ติดต่ อ
เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อร้ านเราได้ หรื อมัน่ ใจว่าเราเป็ นร้ านที่น่าชื่ อถื อ ที่สาคัญหากใส่ ที่อยู่จะ
ช่ วยในเรื่ องเมื่อลู กค้าทาการค้นหาข้อมูลในพื้นที่ใกล้เคียง หากลู กค้าอยู่ใกล้เคียงเราจะทาให้ลูกค้าเชื่ อถื อ
และมัน่ ใจในร้านเรามากยิง่ ขึ้น
4. เขียนโน้ ต (FACEBOOK NOTES) รองรับกำรค้ นหำ
ในหัวข้อนี้เป็ นโอกาสอันดีของเจ้าของร้านแล้วที่จะสามารถอธิ บาย ข้อมูลร้าน ข้อมูลสิ นค้า รวมไป
ถึ ง ใส่ คียเ์ วิร์ดที่ เหล่ าบรรดาลู กค้าใช้พิมพ์ค ้นหามาใส่ ได้อย่างเต็ม ที่ นอกจากเขียนโน้ตแนะนาร้ านแล้ว
เจ้าของร้านยังสามารถใช้โน้ตในการเขียนอัพเดตข้อมูลข้าวสารต่าง ๆ รวมถึงโปรโมชัน่ สิ นค้าเข้าใหม่ใน
โน้ต และยังสามารถแอดรู ปใส่ โน้ตได้ดว้ ย
5. ใส่ คีย์เวิร์ด (KEYWORD) และโพสต์ สม่ำเสมอ
ทุกครั้งที่เจ้าของร้านโพสต์ของอย่าลืมใส่ คาที่คนจะค้นหา (เช่น ชื่ อชนิ ดของสิ นค้า) และติด # แท็ก
ชื่อสิ นค้าหรื อคาที่คิดว่าคนจะค้นหาด้วย ซึ่งวิธีน้ ีจะช่วยให้เฟสบุค๊ ตรวจจับเพจของคุณได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังทา
ให้ลูกค้าหาเพจของคุณเจอง่ายขึ้นด้วย
โพสต์ บ่อย ๆ และสม่ำเสมอ
พยายามหาเรื่ องมาโพสต์ทุกวันให้สม่าเสมอ ซึ่ งสิ่ งที่โพสต์บางครั้งอาจไม่ใช่รูปสิ นค้าก็ได้แต่อาจจะ
เป็ นการแชร์ ลิงก์ไปที่บทความที่มีเนื้อหาดี ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ หรื อรู ปภาพที่คนเห็นแล้วจะ
รู ้สึกดีอยากแชร์ ต่อ ซึ่ งการโพสต์บ่อย ๆ จะทาให้เฟสบุค๊ รู ้วา่ เพจของคุณยังมีความเคลื่อนไหว ไม่ใช่เพจที่เปิ ด
มาแล้วก็ทิง้ ไว้วา่ งๆ ไม่มีการอัพเดท นี่ก็เป็ นอีกวิธีที่จะช่วยดันเพจของคุณให้อยูอ่ นั ดับสู งๆ ในการค้นหาด้วย
เช่นกัน
ติดแฮชแท็ก (HASHTAG)
เวลาโพสต์ให้เจ้าของร้านติดแฮชแท็ก (Hashtag) หรื อ # และตามด้วยคียเ์ วิร์ด หรื อชื่อเพจเราเสมอ
เพื่อให้เฟสบุ๊คจับคียเ์ วิร์ดในโพสต์ของเรา เช่ น #ร้ านเสื้ อผ้าราคาถู ก #Thelittlethings #อุปกรณ์ ตกแต่งบ้าน
แบบนี้เป็ นต้น
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ทำให้ คนไลค์ โพสต์ และเพจ
ในโพสต์ควรมีประโยค Call to Action หรื อประโยคเรี ยกลูกค้าเสมอ เช่น “สนใจสอบถามแม่คา้ ได้
ทางอินบ็อกซ์เลยจ้า” หรื อ “สิ นค้าลงใหม่ทุกวันพุธ อย่าลืมกด Like Page เพื่ออัพเดตสิ นค้าล็อตใหม่นะคะ”
เป็ นต้นเมื่อเพจของเรามีคนกดไลค์เยอะ ไม่วา่ จะด้วยการกดไลค์เพจหรื อกดไลค์โพสต์ เฟสบุค๊ ก็จะคิดว่าเพจ
ของเราเป็ นเพจที่มีคนให้ความสนใจ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนค้นหาเจอเป็ นเพจแรกๆ ด้วย
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หลักสู ตร Digital Marketing Online สำหรับพัฒนำทักษะด้ ำนกำรตลำดออนไลน์ ในยุค 5G
เรื่ อง กำรเพิม่ ประสิ ทธิภำพให้ ร้ำนค้ ำออนไลน์ ด้วยรู ปแบบต่ ำง ๆ
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้ร้านค้าอออนไลน์น้ นั เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด เพราะไม่วา่ จะเป็ นร้านเก่าหรื อร้ าน
ใหม่พอ่ และแม่คา้ ออนไลน์ก็ตอ้ งการให้ลูกค้าติดตามกันเป็ นจานวนมากทั้งนั้น สิ่ งสาคัญในการเพิ่มช่องทาง
มีดงั นี้
1. กำรตั้งชื่ อเพจ (PAGE NAME)
ชื่อเพจเป็ นด่านแรกที่ทาให้ลูกค้าค้นหาร้านเราเจอทันที ยิง่ ถ้าลูกค้าค้นหา (Search) แล้วเจอร้านค้าของ
เราง่ายเท่าไร ยิง่ ทาให้เรามีลูกค้าเข้าร้านเยอะเท่านั้น เทคนิ คง่ายในการตั้งชื่อเพจ มีดงั นี้
1. ชื่อร้านต้องอ่านง่าย
2. ลูกค้าต้องรู ้วา่ ขายอะไร
3. คาแรกของชื่อเพจสาคัญที่สุด
4. อย่าตั้งชื่อยาวมากเกินไป
วิธีการเปลี่ยนชื่อเพจไปที่เมนูเกีย่ วกับ > ดูที่ช่องทัว่ ไป คลิกที่ แก้ไข ที่ช่อง ชื่ อ > จะปรากฏหน้าต่างคา
ขอชื่อเพจใหม่ > เปลี่ยนชื่อเรี ยบร้อยแล้ว คลิก ดำเนินกำรต่ อ ดังรู ป

หลังจากที่เปลี่ ยนชื่ อเพจแล้ว เฟสบุ๊คจะใช้เวลาในการอนุ มตั ิ 1-7 วัน หากยื่นเรื่ องครั้ งแรกและถู ก
ปฏิเสธ สามารถยืน่ เปลี่ยนชื่อเพจใหม่ครั้งต่อไปได้ในอีก 7 วันข้างหน้า
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หมำยเหตุ
1. หลังจากนั้นก็รอเฟสบุค๊ Facebook อนุมตั ิ ก็ถือเป็ นอันเสร็ จสิ้ น
2. หากต้องการเปลี่ยนชื่ อเพจให้ผา่ น 100% ต้องลบบางคาหรื อเติมชื่ อเพจใหม่ที่ตอ้ งการต่อจาก
ชื่อเพจเดิม แล้วกดบันทึกจากนั้นให้รอ 7 วันจะเปลี่ยนชื่อเพจได้อีกครั้ง เมื่อถึงกาหนดให้เปลี่ยนชื่อ
เพจตามที่ตอ้ งการ คราวนี้เราเปลี่ยนเป็ นชื่อเพจที่ตอ้ งการได้เลย
3. สาหรับเจ้าของเพจที่ยนื่ เรื่ องไปแล้วแต่เฟสบุค๊ ไม่อนุมตั ิ ไม่ตอ้ งกังวลให้ปรับเปลี่ยนชื่อเพจ
ให้ถูกต้องตามกฎของเฟสบุค๊ และยืน่ เรื่ องใหม่ได้ ซึ่ งกฎของการตั้งชื่อ มีดงั นี้
1) ไม่ใช้คาที่ไม่เหมาะสม คาหยาบ ผิดหลักไวยากรณ์ หรื อคาที่ละเมิดสิ ทธิ์ ของบุคคลอื่น
2) ไม่ควรมีคาว่า "อย่างเป็ นทางการ" ในชื่ อเพจ
3) ไม่ใช้สัญลักษณ์หรื อใช้เครื่ องหมายวรรคตอนมากเกินไป
4) ชื่อเพจใหม่ตอ้ งไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด
5) ชื่อเพจต้องสอดคล้องกับเนื้อหาเพจ
2. ตั้ง URL FACEBOOK PAGE (USERNAME)
URL หรื อ username บน Facebook จะแสดงในรู ปแบบ “www.facebook.com/username” ตรง
username หลัง / ซึ่ งเทคนิ คการตั้งง่าย ๆ ที่จะให้ร้านค้าติดอันดับทั้งบน Facebook และ Google มีอย่างเดี ยว
คือ URL ต้องสั้น กระชับ เป็ นคาที่คนใช้คน้ หา หรื อจะใช้ชื่อแบรนด์ก็ได้
3. ระบุข้อมูลใน ABOUT (เกี่ยวกับ) และแก้ไขสิ นค้ ำ)
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การใส่ ขอ้ มูลใน About (เกี่ยวกับ) ในข้อมูลเพจสาคัญมากเช่นกัน ควรใส่ รายละเอียดที่ตรงกับที่คาที่
ลู กค้าจะพิมพ์คน้ หาให้มากที่สุด ซึ่ งอันนี้ ไม่ง่ายเลยเพราะข้อมู ลในส่ วนนี้ จากัดตัวอักษรให้เพียงแค่ 150
ตัวอักษรเท่านั้น ตรงส่ วนนี้ ก็ให้ใส่ รายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าของเจ้าของร้านไปจะเป็ นไอดี LINE LINE@
สาหรับติดต่อก็ได้เช่นกัน
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หลักสู ตร Digital Marketing Online สำหรับพัฒนำทักษะด้ ำนกำรตลำดออนไลน์ ในยุค 5G
เรื่ อง กำรสร้ ำงกล่ องข้ อควำมโต้ ตอบกับลูกค้ ำและกำรกำหนดค่ ำต่ ำง ๆ
 กำรปรับแต่ งกล่องข้ อควำมสำหรับโต้ ตอบในเพจ
เมื่อเราจะปรับแต่งข้อความที่ใช้สาหรับโต้ตอบเพจเราสามารถกาหนดค่าต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1. เมื่อคลิกเพจของเรา ให้คลิกที่คาสั่ง กำรตั้งค่ ำ
2. คลิกที่เมนูคาสั่ง กำรรับส่ งข้ อควำม

1. ทาการปรับตั้งค่าสาหรับการส่ งข้อความ ซึ่ งสามารถปรับได้ 3 ส่ วน ดังนี้
- กำรตั้งค่ ำทัว่ ไป
- เมื่อเริ่มกำรสนทนำใน Messenger
- ระหว่ำงกำรสนทนำใน Messenger
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ซึ่ งเราสามารถตั้งค่าตามที่เราต้องการโต้ตอบกับลูกค้าหรื อคนที่เข้ามาดูสินค้าในเพจของเราได้ตามต้องการ

เมื่อคลิกเข้าสู่ การปรับตั้งค่าทัว่ ไปให้คลิกข้อความอัตโนมัติเพื่อใส่ ขอ้ ความที่ตอ้ งการสนทนากับผู ้
เข้าชมเพจโดยคลิกที่ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

จากนั้นให้เปิ ดหัวข้อการตอบกลับ และใส่ ขอ้ ความที่ตอ้ งการลงไปโดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไข โดย
ด้านขวาของหน้าจอจะมีขอ้ ความตัวอย่างที่เราปรับแต่งและจะให้แสดงในกล่องข้อความขึ้น โดยเราสามารถ
ใส่ ขอ้ ความที่จะโต้ตอบกับผูเ้ ข้ามาในเพจ หรื อผูท้ ี่ส่งข้อความมาหาเพจของเราได้ตามต้องการ
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หลักสู ตร Digital Marketing Online สำหรับพัฒนำทักษะด้ ำนกำรตลำดออนไลน์ ในยุค 5G
เรื่ อง กำรสร้ ำงปุ่ มให้ ลูกค้ ำ INBOX ง่ ำยขึน้
การสร้างปุ่ ม Inbox Facebook ปุ่ มหน้าเพจ เพื่อส่ ง Message ส่ งข้อความในแฟนเพจเพื่อให้ลูกค้า
สามารถติดต่อเราได้ง่ายขึ้น มีข้ นั ตอนดังนี้
1. คลิก ‘+ เพิม่ ปุ่ ม’

2. ปุ่ มใดที่เจ้าของร้านต้องการให้ผคู ้ นเห็น คลิกเปิ ด “ติดต่อคุณ” และเลือก “ส่ งข้อความ” จากนั้น กดถัดไป
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3. คลิก “Messenger” และคลิก “เสร็ จสิ้ น”

วิธีเท่านี้เจ้าของร้านก็จะได้ปุ่มส่ งข้อความ Send Message (ปุ่ มสี ฟ้า) เพื่อให้ลูกค้าทักแชท Inbox หา
เราได้อย่างรวดเร็ วและสะดวกขั้น
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หลักสู ตร Digital Marketing Online สำหรับพัฒนำทักษะด้ ำนกำรตลำดออนไลน์ ในยุค 5G
เรื่ อง กำรเพิม่ ประสิ ทธิภำพร้ ำนค้ ำออนไลน์ ด้วยวิธีโปรโมทเพจในเฟสบุ๊ค
การโฆษณาจากเพจ Facebook จะช่วยให้คุณเข้าถึงผู้คนที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ สินค้า
หรือบริการของคุณ คุณสามารถโปรโมทโพสต์ งานกิจกรรม รวบรวมข้อมูลลูกค้า หรือแม้กระทั่ง
กระตุ้นให้ผู้คนเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณได้ โฆษณานั้นมีหลายประเภท และขั้นตอนแรก
คือการเลือกประเภทโฆษณาที่ส่งเสริมเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อดูว่าโฆษณาประเภทใดที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณมากที่สุด
หมายเหตุ: คุณอาจใช้โฆษณาบางประเภทไม่ได้ โดยขึ้นอยู่กับเพจของคุณ เช่น หากคุณไม่มีงาน
กิจกรรมบนเพจ คุณจะไม่สามารถใช้โฆษณาประเภทโปรโมทงานกิจกรรมได้
ประเภทโฆษณา

เป้าหมายทางธุรกิจของคุณคือ...

โปรโมทเพจของคุณ

เพิ่มการรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการ และ
เพิ่มจานวนการกดถูกใจเพจ

โปรโมทธุรกิจของคุณในพื้นที่ใกล้เคียง

เข้าถึงผู้คนที่อยู่ใกล้กับธุรกิจของคุณ หรือผู้คนใน
เมืองที่กาหนด

โปรโมทโพสต์

เข้าถึงผู้คนที่มีแนวโน้มว่าจะมีส่วนร่วมกับโพสต์ของ
คุณมากกว่า การมีส่วนร่วม คือการดาเนินการต่าง ๆ
เช่น การแสดงความรู้สึกต่อโฆษณา การแสดงความ
คิดเห็นต่อโฆษณา หรือการแชร์โฆษณา

โปรโมทโพสต์แบบวิดีโอ

แชร์วิดีโอของธุรกิจของคุณกับผู้คนบน Facebook ที่
มีแนวโน้มว่าจะรับชมมากที่สุด

โปรโมทงานกิจกรรม

สร้างความสนใจในงานกิจกรรมที่กาลังจะจัดขึ้นและ
กระตุ้นให้ผู้คนเข้าร่วม
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โปรโมทปุม่ [กระตุ้นให้ดาเนินการ]

กระตุ้นให้ผู้คนดาเนินการบางอย่างด้วยปุ่มกระตุ้นให้
ดาเนินการของเพจ เช่น "ซื้อเลย" "ส่งข้อความ" หรือ
"สมัครใช้งาน"

เพิ่มจานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

นาทางผู้คนไปยัง URL ที่ระบุไว้ เช่น หน้าหลักของ
เว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ

โปรโมทแอพ

กระตุ้นให้ผู้คนดาวน์โหลดแอพของธุรกิจ

ได้รับข้อมูลลูกค้าเพิ่มขึ้น

ค้นหาผู้คนที่สนใจธุรกิจหรือสินค้าของคุณ และขอ
ข้อมูลการติดต่อของพวกเขา

เพิ่มการซื้อบนเว็บไซต์

กระตุ้นให้ผู้คนซื้อสินค้าหรือบริการของคุณทาง
ออนไลน์

โฆษณาการกดถูกใจเพจช่วยให้คุณเข้าถึงผู้คนที่อาจถูกใจเพจของคุณหากคุณมีเป้าหมายใน
การเพิ่มการรับรู้ธุรกิจของคุณ โฆษณาเหล่านี้จะช่วยโปรโมทเพจของคุณไปยังผู้คนที่สนใจเนื้อหา
หรือธุรกิจที่คล้ายกับของคุณ
ตัวอย่างเช่น Jasper's Market เพิ่งสร้างเพจธุรกิจและต้องการเข้าถึงผู้คนที่อาจยังไม่ทราบเรื่องนี้
โฆษณาการกดถูกใจเพจสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าถึงผู้ติดตามใหม่ๆ ที่ต้องการติดตามโพสต์ของ
พวกเขา
สร้างโฆษณาการกดถูกใจเพจ
วิธีสร้างโฆษณาการกดถูกใจเพจ:
1. ไปที่เพจบน Facebook ของคุณ
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2. เลือก "โปรโมท"คุณสามารถพบปุ่มนี้ได้ที่ด้านล่างซ้ายของเพจ
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3. เลือก "โปรโมทเพจของคุณ"

4. กรอกรายละเอียดสาหรับโฆษณาเราจะแนะนาข้อความ รูปภาพ และรายละเอียดอื่นๆ
โดยอิงจากเพจของคุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหล่านี้ได้ดูส่วน
ต่อไปนี้เพื่อสร้างโฆษณาของคุณ:
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- ชิ้นงานโฆษณา: ระบุข้อความและเลือกรูปภาพหรือวิดีโอสาหรับโฆษณาของคุณ

- กลุ่มเป้าหมาย: เลือกกลุ่มเป้าหมายที่แนะนาหรือสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยอิงจาก
คุณลักษณะเฉพาะ

- งบประมาณต่อวัน: เลือกงบประมาณที่แนะนาหรือระบุงบประมาณที่กาหนดเอง
- ระยะเวลา: เลือกหนึ่งในกรอบเวลาที่แนะนาหรือระบุวันสิ้นสุดโดยเฉพาะเจาะจง
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- วิธีการชาระเงิน: ตรวจสอบวิธีการชาระเงินของคุณหากคุณต้องการ คุณสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตวิธีการชาระเงินของคุณได้
5. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เลือก "โปรโมท"
หลังจากสร้างโฆษณาเพื่อการกดถูกใจเพจ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
บางอย่าง เช่น รูปภาพหรืองบประมาณของโฆษณา
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วิธีแก้ไขโฆษณาเพื่อการกดถูกใจเพจ:
1. ไปที่เพจ Facebook ของคุณ

2. เลือกแท็บ "ศูนย์โฆษณา" จากนั้นเลือก "โฆษณาทั้งหมด"

3. ค้นหาโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไขแล้วเลือก "ดูผลลัพธ์"
4. เลือก "แก้ไข" และทาการแก้ไขตามที่ต้องการคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้:
- ชิ้นงานโฆษณา: ระบุข้อความและเลือกรูปภาพหรือวิดีโอสาหรับโฆษณาของคุณ
- กลุ่มเป้าหมาย: เลือกกลุ่มเป้าหมายที่แนะนาหรือสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยอิงจากคุณ
ลักษณะเฉพาะ
- งบประมาณต่อวัน: เลือกงบประมาณที่แนะนาหรือระบุงบประมาณที่กาหนดเอง
- ระยะเวลา: เลือกกรอบเวลาที่แนะนาหรือระบุวันสิ้นสุดที่แน่นอน
- วิธีการชาระเงิน: ตรวจสอบและแก้ไขวิธีการชาระเงินของคุณ
5. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"
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วิธีดูผลลัพธ์ของโฆษณาการกดถูกใจเพจ:
1. ไปที่เพจบน Facebook ของคุณ
2. เลือกแท็บ "ศูนย์โฆษณา" จากนั้นเลือก "โฆษณาทั้งหมด"
3. ค้นหาโฆษณาของคุณ แล้วเลือก "ดูผลลัพธ์"

