


 ในกรณีที่ ตองการ ซื้อ เปน จำานวน มาก เพื่อ ใช  ใน การ สอน การ ฝกอบรม การ สงเสริม การ ขาย หรือ เปน  
ของขวัญ พิเศษ เปนตน กรุณา ติดตอสอบถาม ราคา พิเศษ ไดที่ ฝาย ขาย บริษัท ซี เอ็ด ยู เค ชั่น  จำากัด (มหาชน) 
เลข ที่ 1858/87-90 ถนน เทพรัตน แขวง บางนาใต เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260  โทรศัพท 0-2826-8222   

โทรสาร 0-2826-8356-9

	หาก มี คำา แนะนำา หรือ ติชม สามารถ ติดตอ ไดที่ comment@se–ed.com

ใช้ facebook ถูกวิธี ยอดขายดีขึ้น 100 เท่า

โดย  มัณฑิตา จินดา

ราคา 249 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  โดย มัณฑิตา จินดา © พ.ศ. 2563
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำาซ้ำา จัดพิมพ หรือกระทำาอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไมวา สวนหนึ่งสวนใด ของ หนังสือ เลม นี้ เพื่อเผยแพรในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงคใดๆ
นอกจาก จะ ไดรับอนุญาต

4 1 0 – 4 7 6 – 2 7 2    

ข้อมูล ทาง บรรณานุกรม ของหอสมุด แห่ง ชาติ 

มัณฑิตา จินดา.

 ใช facebook ถูกวิธี ยอดขายดีขึ้น 100 เทา. -- กรุงเทพฯ : ซี เอ็ด ยู เค ชั่น, 2563.

 272 หนา. 

 1. เฟซบุ๊ก. 2. การสงเสริมการขาย.

 I. ชื่อเรื่อง.

 658.82

ISBN : 978-616-08-3727-4 

จัดพิมพ และ จัดจำาหนาย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนน เทพรัตน แขวง บางนาใต เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพ ที่ บริษัท วี. พริ้นท (1991) จำากัด 

เลข ท่ี 23/71-72 หมู 1 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท 0-2451-3010 นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผูพิมพ ผู โฆษณา พ.ศ. 2563



1 ใช้ Facebook ถูกวิธี
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เพราะ ‘ความเข้าใจ’ ที่ถูกต้อง จะนำาไปสู่ 
‘การลงมือทำา’ อย่างถูกต้อง และไม่ว่า ‘เครื่องมือ’ ต่างๆ 

จะเปลี่ยนไปอย่างไร ‘หลักการ’ หรือ ‘แก่น’ ของวิชา 
Facebook  ก็จะยังคงอยู่เสมอ

ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2020 จากหนังสือ Best Seller 
ยอดขายอันดับ 1 ในหมวดบริหาร ยาวนานกว่า 1 ปี 
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ค�ำน�ำผู้เขียน
เคยสงสัยมั้ยคะว่า ท�าไมคนสองคนที่รู้เทคนิคเหมือนๆ กัน  
ท�าทุกอย่างเหมือนๆ กัน ยิงแอดก็ยิงแบบเดียวกัน แต่กลับ
ได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากัน? 

ในความเป็นจริงแล้ว  เวลาที่เราเริ่มท�าธุรกิจบน  Facebook  
ทิปเชื่อว่า เราจะสามารถเรียนรู้เรื่องเทคนิคได้ทันกันแบบ 
ไม่ยากเลย แต่อย่างไรก็ตาม นั่นก็ยังไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมด 

ความตั้งใจของทิปในการท�าหนังสือเล่มนี้ก็คือ อยากให้ 
ทุกคนได้เข้าใจท่ีมาที่ไป เข้าใจหลักการ ตลอดจน 
วธีิคิดของ Facebook ท้ังนีก็้เพราะ ‘ความเข้าใจ’ ท่ีถูกต้อง 
จะน�าไปสู่ ‘การลงมือท�า’ อย่างถูกต้อง และไม่ว่า 
‘เครื่องมือ’ ต่างๆ จะเปล่ียนไปอย่างไร หลักการตรงนี้ก็จะ 
ยังคงอยู่เสมอ เราเรียกสิ่งนี้ว่า ‘แก่น’ ของวิชา Facebook 
นั่นเอง

เข้าใจ Facebook แล้วจะส�าเร็จเลยมั้ย?  อาจจะไม่แน่

แต่ถ้าไม่เข้าใจ...รับรองว่าแทบจะไม่มีโอกาสส�าเร็จเลย…

และแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่หนังสือ How to แต่คุณก็จะ 
ยังได้อ่าน Tips และเทคนิคต่างๆ  มากมาย ท้ังในเร่ืองของ  
Facebook  Marketing และ Facebook Advertising ซ่ึงล้วน 
แล้วแต่ถูกกลัน่กรองมาจากประสบการณ์ในการท�างานจริง   
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Log in

Sign Up for Facebook

ผ่าน การพูดคยุอย่างใกล้ชดิกับเจ้ าหน้าที ่         Facebook       มาอย่าง
ยาวนาน รวมถึงเป็นความรู้ท่ีทิปใช้กับธุรกิจส่วนตัวของ 
ตัวเองด้วย 

อย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอๆ... 

ความส�าเร็จย่อมเป็นของคนที่ ‘ลงมือท�า’ 

ทว่า การลงมือท�าในครัง้น้ีจะแตกต่างไปจากท่ีเคย     เพราะ
จะไม่ได้เป็นการลงมือท�าในลกัษณะท่ี ‘ถูกสอนมาให้ท�า’
แต่จะเป็นการลงมือท�าอย่างรู้เหตุผล รู้ว่าต้องท�าอะไร
เพราะอะไร ดังนั้น นี่จึงไม่ใช่แค่การ ‘ยกเครื่อง’ แต่มัน 
คือการ ‘ยกระดับ’ ความรู้ทั้งหมดที่เรามีต่อ Facebook 
ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งถ้าปัจจัยด้านธุรกิจอื่นๆ ถูกต้อง 
มันย่อมจะตามมาด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 

ขอให้มีความสุขกับการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะ

With love from 

ทิป
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Facebook
ยังเวิร์กอยู่จริงหรือ? 

 นี่คงเป็นค�ำถำมที่ค้ำงคำใจใครหลำยคน

 

	 ต้องยอมรับว่ำปีที่ผ่ำนมำ	 เป็นปีท่ีน่ำสนใจมำกส�ำหรับ	 Facebook 
ไม่ว่ำจะเป็น	กำรปรบัอลักอรทึมึ	(Algorithm)	ครัง้ใหญ่	กำรลด	Organic	Reach 
ของแฟนเพจ	ข่ำวข้อมูล	User	 รั่วไหลที่อเมริกำ	จนล่ำสุดได้มีกระแสที่ออก
มำรณรงค์ให้ลด	ละ	เลิกกำรใช้		Facebook	หรือบ้ำงก็บอกว่ำ	Facebook	ไม่เจ๋ง 
อีกต่อไป	(Facebook	is	uncool)	

 

	 นั่นน่ะสิ	แล้วเรำจะยังควรต้องสนใจเจ้ำแพลตฟอร์มนี้อยู่อีกหรือ?	

     Facebook ยังเป็นคำ�ตอบที่ใช่อยู่หรือเปล่�?

	 ลองมำดูไปพร้อมๆ	กันค่ะ	
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เหตุผลที ่ 1 :

	 ปริมำณกำรใช้งำน	 Facebook	 ของคนไทยนั้น	 ไม่แพ้ชำติใดในโลก	
ในปี	2019	ประเทศเรำคือ	ประเทศอันดับ	8	ของโลก	ที่มีผู้เล่น	Facebook	
มำกที่สุด	

จ�ำนวนคนไทยที่ใช้
Facebook 

จัดอันดับประเทศที่มีจำ�นวนผู้ใช้ Facebook สูงสุด ณ กรกฎ�คม 2019
(หน่วย : ล้�นคน)

Source : Statista 2019

และหำกเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆ	ละก็	Facebook	ครองแชมป์อันดับ	1	ไป 
แบบชิลๆ
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	 ความน่าสนใจก็คือ	74%	ของผู้ใช้	Facebook	ในไทยจะเชื่อมต่อ
กับแฟนเพจของธุรกิจต่างๆ	อย่างน้อย	1	เพจ	
 

 

 
	 ดังนั้น	ถ้ำถำมว่ำมีโอกำสท่ีเรำจะได้ลูกค้ำจำก	Facebook	มำกน้อย
แค่ไหน?	

	 ลองหันไปมองกล่องไปรษณีย์สินค้ำที่เพิ่งมำส่งที่บ้ำน

	 บอกเลยว่ำ...	โอกำสเยอะมำกค่ะ

Facebook
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 จำกกำรเปิดเผยของ	จอห์น	แวกเนอร์	กรรมกำรผู้จัดกำร	Facebook	
ในประเทศไทย	ระบุว่ำ	ประเทศไทยมีการเติบโตของ	Social	Commerce	
หรือการค้าขายออนไลน์ผ่าน	Social	Media	เป็นอันดับ	1	ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก	 และมีการใช้	 Messenger	 เพื่อการซื้อ-ขาย	ติดอันดับ	 
1	ใน	5	ของโลก
 
	 กำรซื้อขำยบน	Facebook	ถูกจริตคนไทยมำก	จำกข้อมูลของ	PWC 
พบว่ำ		ผู้บริโภคออนไลน์ชาวไทยที่เคยซื้อของบน	Social	Media	มีสูง
ถึง	51%	ในขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกคือแค่	16%!

	 คนไทยไม่ใช่แค่ช็อปปิ้งเก่ง	 แต่เรำเองก็ขำยของบน	Facebook	กัน 
เก่งมำก	

	 ทีม	Product	ของ	Facebook	อเมริกำทึ่งกับพวกเรำหลำยเรื่อง		โดย
เฉพำะเรื่องกำร	Facebook	Live	ขำยของ	ถึงขนำดต้องน�ำมำเป็นกรณีศึกษำ
กันเลยทีเดียว	

	 ดงันัน้	ไมน่ำ่แปลกใจเลยว่ำท�ำไม	Facebook	โฟกัสตลำดไทยมำก	ทปิ
เชื่อว่ำเทรนด์ของ	Social	Commerce	นั้น	ยังไปต่อได้อีกไกล	อนำคตสดใส
แน่นอนค่ะ	

เหตุผลที ่ 2 :

กำรเติบโตของ 
Social Commerce 
ในประเทศไทย 
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	 มีใครเคยซื้อของตำมเพ่ือนใน	 	 Facebook	มั้ยคะ?	 (แอบยกมือด้วย
เบำๆ)
 
	 ในปี	2019	ผลกำรศึกษำ	พบว่ำ 88% ของผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สินค้าตามคำาแนะนำาของคนรู้จัก 
(ที่มา : Smartercx.com)

 
 ถ้าพูดถึงการ ‘บอกต่อ’ ไม่มีใครจะ ‘บอกต่อ’ ได้ดีเท่า  
Facebook 

	 ว่ำกันว่ำคนแต่ละคนจะมีเพื่อนใน Facebook ที่รู้จักกันดีจริงๆ 
เฉลี่ย 166 คนสำาหรับผู้หญิง และ 145 คนสำาหรับผู้ชาย 

(ที่มา : The Telegraph Report)

เหตุผลที ่ 3 :
เครือข่ำยกำรบอกต่อสุดอลัง 
(Word of Mouth Marketing)
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 นัน่แปลว่ำ	ถำ้มคีนคนหนึง่โพสตถึ์งสินคำ้ของเรำ
ในหน้ำไทม์ไลน์ของเขำ	ก็มีโอกำสที่เพื่อนๆ	ของเขำอีก	
100	กว่ำคนมีโอกำสเห็นโพสต์น้ันไปด้วย	 ในทำงกำร
ตลำดนี่ถือเป็นกำรบอกต่อท่ีจริงใจและน่ำเชื่อถือมำก	
เพรำะเปน็กำรบอกเลำ่ถึงสนิค้ำในมมุของผูบ้ริโภคดว้ย
กันเอง	
 
	 ลองนึกภำพดูว่ำ	จะน่ำเสียดำยแค่ไหน	ถ้ำวันนี้
เรำมีสินค้ำ/บริกำรที่ดีสุดๆ	แล้วลูกค้ำก็ปลื้มมำกๆ	แต่
เขำไมรู่จ้ะแนะน�ำเรำตอ่บนโลกออนไลนอ์ย่ำงไร	เพรำะ
เรำไม่มีหน้ำร้ำนบน	Facebook	

จริงมั้ยคะ		 

25

99
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 สมัยก่อนกำรโฆษณำสินค้ำอำจจะต้องมีงบประมำณจ�ำนวนมำก

	 แต่กำรซื้อโฆษณำบน	 Facebook	 เริ่มต้นได้ด้วยเงินเพียงแค่	 
30	กว่ำบำท

	 หำกเรำต้องกำรจะท�ำธุรกิจจริงจัง	 เรำก็ควรจะต้องมีงบส่วนหนึ่งไว้
ท�ำกำรตลำด	ซึ่งข้อดีของกำรท�ำกำรตลำดบน	Facebook	ก็คือ	เรำสำมำรถ
ทยอยลงทุนได้

	 ที่ผ่ำนมำ	 เรำจึงได้เห็นธุรกิจใหม่ๆ	 เกิดขึ้นบน	Facebook	มำกมำย		 
คนรอบข้ำงท่ีทิปรู้จักขำยสินค้ำกันแทบจะทุกประเภท	 ไล่ไปตั้งแต่  
หมูเค็มยันแหวนเพชร	สร้ำงรำยได้กันเป็นกอบเป็นก�ำ	 จำกควำมชอบหรือ
ควำมถนัดที่มี	
 
	 ที่ส�ำคัญ	หากลงโฆษณาไปแล้ว ผลตอบรับไม่ดี ก็
สามารถแกไ้ขหรอืปดิโฆษณาไดท้กุเมือ่ ซึง่	Facebook	เองก็แฟร์
พอที่จะให้เรำจ่ำยเฉพำะเท่ำที่แอดรันไป	ดังนั้น	ถ้ำบริหำรดีๆ	เรำจะสำมำรถ
ควบคุมต้นทุนได้ดีมำกค่ะ
  

เหตุผลที ่ 4 :
ธุรกิจเล็กๆ ก็แจ้งเกิดได ้
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 กำรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยบน	Facebook	นั้น	 ‘แม่น’	และ	‘ทรงพลัง’	
มำก	แถมยังละเอียดยิบ	ชนิดที่ไม่เคยมีแพลตฟอร์มไหนท�ำได้มำก่อน	

	 เรำสำมำรถระบไุด้เลยว่ำ	อยำกใหโ้ฆษณำของเรำเข้ำถึงคนแบบใด	เชน่ 
 
 		ผู้ชำย	อำยุ	30-35	ปี	พักอำศัยอยู่แถวสุขุมวิท	เดินทำงต่ำงประเทศ
บ่อย	มีแฟนแล้วแต่ยังไม่แต่งงำน	ชอบท่องเที่ยว	ใช้ไอโฟน	11	
	 	ผูห้ญิง	อำย	ุ27-30		ป	ี	อำชพีเป็นนักบัญชี	มีลูกเล็กๆ	อำยุไม่ถึง	6	เดือน	
ชอบกินอำหำรญี่ปุ่น	ชอบ	Shopping	Online	และเกิดในเดือนกรกฎำคม	
	 	ผู้ชำยอำยุ	45	ปี	แต่งงำนแล้ว	และก�ำลังจะถึงวันครบรอบแต่งงำน
ในอีก	 2	 เดือนข้ำงหน้ำ	 เดินทำงต่ำงประเทศบ่อย	 ใช้	 Samsung	Galaxy	 
รุ่นใหม่ล่ำสุด	ชอบเล่นกอล์ฟ	บ้ำนอยู่ในซอยทองหล่อ	

	 ข้อดีก็คือ	พอเรำก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยได้ละเอียดข้ึน	กำรออกแบบ
คอนเทนต์โฆษณำให้ตรงใจคนแต่ละกลุ่มก็ย่อมจะท�ำได้ง่ำยมำกขึ้น	กำรใช้
งบประมำณก็มีประสิทธิภำพขึ้น	 เพรำะไม่ต้องหว่ำนงบกระจัดกระจำยอีก
ต่อไป
 
	 ดังนั้น	 ถ้ำเมื่อไหร่ก็ตำมมีค�ำถำมขึ้นมำในใจว่ำ	 ‘ทำาไมต้องใช้		 
Facebook?’
 ลองกลับมาอ่าน 5 เหตุผลนี้ดูอีกทีค่ะ 

เหตุผลที ่ 5 : 
ควำมสำมำรถในกำรก�ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงแม่นย�ำ 
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