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 โบว์ ใช้ Instagram ในการทำาการตลาดมาตั้งแต่เริ่มต้น       

ซ่ึงเดิมทีตั้งใจจะใช้แค่เป็นช่องทางติดต่อกับเพื่อนฝูงเท่านั้น แต่พอ

เลน่ไดส้กัระยะกลบัมี Feedback ดเีกนิคาด มคีนตดิตามเพิม่ขึน้อยา่ง

รวดเรว็ บวกกบัโบวเ์องเปน็คนชอบแตง่ตวัจงึมคีนเขา้มาถามอยูบ่อ่ยๆ 

ว่าซ้ือที่ ไหน จนทำาให้ โบว์เริ่มอยากทำาธุรกิจเล่นๆ บน Instagram      

ดูค่ะ

 และอาจารย์วีก็เป็นคนที่โบว์ติดตามมาตลอด ได้ความรู้และ

ไอเดยีไปตอ่ยอดมากมาย หนงัสอืเลม่นีจ้งึเปน็เสมอืนคมัภรีส์ำาหรบัคน

ขายสินค้าบน Instagram ที่โบว์อ่านแล้วยังมีความรู้สึกว่า รู้อย่างนี้

เราน่าจะใช้เทคนิคนี้มาตั้งนานแล้ว

รฎิภร โสภณชน�กูล 

ดีไซเนอร์แบรนด์ we.backtobasic และ tinyyystyle

IG: we.backtobasic (9,992 followers)

IG: tinyyystyle (31.5k followers)

คำ�นิยม
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 ทุกคนอาจจะคิดว่าการขายของบน Instagram เป็นเรื่อง

ง่ายๆ แค่สมัครเปิดแอคเคานท์ โพสต์รูป แล้วก็รอรับเงิน แต่โจ้กลับ

คดิวา่มนัไม่ใชเ่รื่องงา่ยๆ หนงัสอืเลม่นี ้ไดร้วบรวมเทคนิคการขายของ

บน Instagram ออกมาในรปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย ใครๆ กส็ามารถทำาตาม

ได้

 โจ้ได้มีโอกาสอ่านต้นฉบับที่อาจารย์วีส่งมาให้ ทีแรกกะว่า  

จะอ่านฆ่าเวลาเล่นๆ แต่ปรากฏว่าพอเปิดอ่านแล้ววางไม่ลง เนื้อหา       

น่าติดตามจนทำาให้คนที่ทำางานด้านโซเซียลมาตลอดอย่างโจ้อดสงสัย

ไม่ได้ว่า ที่ผ่านมาเราได้ทำาดีที่สุดแล้วหรือยัง มีอะไรที่ต้องปรับปรุง

แก้ไขอีกบ้าง 

 ต้องขอบคุณอาจารย์วี ที่เปรียบเสมือนครู ทำาให้ โจ้ ได้คิด

ทบทวนการทำาโฆษณาการตลาดบน Instagram อีกครั้งค่ะ

เจตนิพิฐ ลปน�วณิชย์

ดีไซเนอร์และเจ�้ของแบรนด์ BeJoh

IG: bejohshop (14.8k followers)

คำ�นิยม
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 ดว้ยยคุสมยัทีเ่ปลีย่นไป โลกออนไลนจ์งึมบีทบาทมากสำาหรบั

คนยุคปัจจุบัน เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องออกไปเดินหาซื้อของกันแล้ว เปิดมือถือ 

เปิด IG มา ก็เจอร้านค้าดีๆ ที่เปิดพร้อมบริการ 24 ชั่วโมง ขายและ

ส่งสินค้ามาถึงบ้านคุณ ประหยัดเวลา สบายกันทั้งคนซื้อและคนขาย 

ช่องทางนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆ คนในการเปิดธุรกิจ จากเปิด

ร้านขายเล็กๆ หลายคนทำาแล้วประสบความสำาเร็จมีลูกค้ามากมาย 

เติบโตเป็นธุรกิจใหญ่ ด้วยเครื่องมือออนไลน์แบบนี้ หนังสือเล่มนี้จะ

เปน็เหมอืนคมัภรี ์เปน็ตวัชว่ยสำาหรบันกัธรุกจิออนไลน ์เพราะอาจารย์วี

ที่มีประสบการณ์ ในโลกออนไลน์ได้รวบรวมเทคนิคเด็ดๆ มาไว้ ใน

หนงัสอืเลม่นีแ้ลว้วา่จะทำาอยา่งไร ใหร้า้นของเราตอ้งตาตอ้งใจในโลก 

IG ได ้ ดงันัน้ไมว่า่คณุจะเปน็คนซือ้หรอืคนขาย พลอยเชื่อวา่นีจ่ะเป็น

ไอเดียเรียนรู้ ให้ทันโลกของทุกคนค่ะ

ชิดจันทร์ รุจิพรรณ

เจ้�ของแบรนด์ blingblingsister และ littlechibrand

IG: blingblingsister (65.9k followers)

IG: littlechibrand (5,529 followers)

คำ�นิยม
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คำ�นำ�ผู้แต่ง

 ดว้ยงานหลกัของผมทีเ่ปน็ทีป่รกึษาดา้นธรุกจิออนไลน ์เครื่องมอืที่

ผมเลอืกใช้ ใหก้บัลกูคา้สว่นใหญจ่งึหนไีมพ่น้โซเชยีลมเีดยี ซึง่พืน้ฐานเลยก็

คือ facebook และ Google แต่เนื่องจากหลายๆ เคสลูกค้าผมต้องการ

เพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด ซึ่งเครื่องมือไม่กี่ชนิดคงไม่สามารถทำาให้

แผนธุรกิจแบบก้าวกระโดดสำาเร็จได้ โดยง่าย

 Instagram จงึเปน็อกีเครื่องมอืหนึง่ทีเ่ปน็ขมุทรพัยข์นาดใหญ ่โดย

เฉพาะสนิคา้สำาหรับผู้หญงิ ไมว่า่จะเป็นแฟชัน่ บิวตี ้จวิเวลรี ่รวมไปถงึรา้น

อาหาร คาเฟ่ชิคๆ 

 สาวๆ จะเป็นกลุ่มคนที่อ่อนไหวต่อภาพสวยๆ ต่างๆ ใน IG มาก 

โดยเฉพาะเคสที่ผมให้คำาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำาอาง อาหารเสริม 

และอื่นๆ 

 ผมใช ้IG เขา้มาเสรมิทพัจนลกูคา้ของผมสามารถบรรลเุปา้หมายได้

ทกุครัง้ไป หนงัสอืเลม่นีผ้มขอแชรป์ระสบการณเ์ลก็ๆ ของผมทีเ่ปน็มอืปนื

รบัจา้งใหแ้กธ่รุกจิมากมายกว่า 8 ปีทีผ่่านมา และประยกุตก์ารตลาดเขา้ไป

ในเครื่องมือที่คนทั่วโลกฮิตกันอย่าง Instagram 
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 โดยผมแบ่งออกเป็น 52 เทคนิค เพื่อให้แต่ละท่านเลือกใช้ได้ง่ายๆ 

เลย ผมหวังว่าไอเดียของผมสัก 1 ข้อจะทำาให้ยอดขายของทุกท่านเติบโต

ขึ้นได้ แค่นี้ผมก็ดีใจมากๆ แล้ว

 สุดท้ายนี้ขอบคุณอาจารย์ ครอบครัว ลูกศิษย์ ลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ 

และน้ำาฝน (แฟนของผม) ที่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำาและสนับสนุนผมเสมอมา

หนังสือเล่มนี้คงสำาเร็จไม่ได้หากไม่มีสำานักพิมพ์ดีๆ อย่าง Happy Banana 

ที่ให้ โอกาสผมทดลองเขียนหนังสือในแนวทางของตัวเองมาเสมอ

 ขอให้ทุกคนสนุกกับการทำาอี-คอมเมิร์ชนะครับ

 

สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ 

ผู้ก่อตั้ง Vcommerce
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 อินสตาแกรม (Instagram) หรือ IG เป็นโซเชียล

มเีดยีที่ไดร้บัความนยิมอยา่งมากในหมู่ผู้ ใช้งานคนไทย และ

มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจมากครับ ในงาน Thailand           

Zocial Awards 2015 ซึ่งจัดโดยบริษัท Zocial, inc.            

มีการเปิดเผยข้อมูลว่า ปี พ.ศ. 2555 ในเมืองไทยมีผู้ ใช้     

อินสตาแกรมประมาณ 240,000 แอคเคานท์ แต่ในปี พ.ศ. 

2557 มีผู้ ใช้มากถึง 2,000,000 แอคเคานท์ หรือพูดง่ายๆ 

ว่าเติบโตเกือบสิบเท่าเลยทีเดียว ฮอตฮิตภายในเวลาเพียง

ไม่กี่ปี จึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำาไมซีอีโอของเฟซบุ๊ก
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เทคนิคขายดีบน Instagram

จึงตัดสินใจซ้ือกิจการทั้งหมดของอินสตาแกรมในมูลค่า

สูงถึงหน่ึงพันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในจำานวนคนไทย                

สองล้านแอคเคานท์นี้ มีการอัปโหลดภาพและวิดีโอมากถึง 

99,435,450 ภาพ สถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยนิยม

ใช้ โซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มมาก ไม่ได้จำากัดอยู่แค่

การใช้เฟซบุ๊กเท่านั้น ดังนั้น ถ้าอยากเข้าถึงลูกค้าให้ครบทุก

กลุ่มคุณก็ต้องตามพวกเขาให้ทันครับ อย่ามัวแต่ย่ำาอยู่กับที่

 ทกุวนัน้ีนอกจากภาพนิง่แลว้ เรายังสามารถอปัโหลด

วิดีโอในอินสตาแกรมได้ยาวถึง 15 วินาที คุณจึงสามารถทำา

โฆษณาผ่านช่องทางนี้ ได้อย่างสบายๆ ไม่จำาเป็นต้องใช้เงิน

เป็นแสนเป็นล้านในการซื้อพื้นที่ โฆษณาตามสื่อหลักต่างๆ 

อีกต่อไป และข้อดีอีกอย่างหนึ่งคืออินสตาแกรมไม่กีดกัน

การแสดงผล ทกุคนทีต่ดิตามสามารถเหน็ภาพทีค่ณุอปัโหลด

ได้หมดทุกภาพ จึงถือเป็นอีกช่องทางในการทำาการตลาดท่ี     

ดีมาก

 กลุม่ลกูคา้ในอินสตาแกรมสว่นใหญจ่ะเปน็คนทนัสมยั

และเสพติดโซเชียลมีเดียพอสมควร เวลาว่างๆ ไม่รู้จะทำา

อะไร ก็มักค้นหารูปภาพอาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับ หรือ

สถานที่ท่องเที่ยว ตามความสนใจของแต่ละคน สินค้าที่เน้น

ดึงดูดความสนใจด้วยการโชว์รูปภาพเป็นหลัก จึงเหมาะ

สำาหรับการขายผ่านอินสตาแกรมเป็นอย่างมาก
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 ลูกศิษย์ที่ผมสอนมีทั้งคนที่ใช้ โซเชียลมีเดียแพลต-

ฟอร์มเดียว และคนที่ ใช้หลายๆ แพลตฟอร์มควบคู่กัน

ไป ซึ่งโอเคทั้งสองแบบนะครับแล้วแต่ความถนัด แต่โดย

ส่วนตัวแล้ว ผมอยากให้คุณลองใช้หลายๆ แพลตฟอร์ม

ดีกว่าครับ เราจะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครบทุกกลุ่มท่ี                     

ต้องการจริงๆ 
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 จุดเด่นอย่างหนึ่งของอินสตาแกรมคือ คุณสามารถ

ปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ให้กลายเป็นร้านค้าได้ โดยการใช้

ชื่อรา้นหรอืชื่อแบรนดแ์ทนชื่อจรงิของคณุ อกีท้ังยงัสามารถ

ระบุรายละเอียดของธุรกิจไว้ ในกล่อง Bio และใส่ลิงก์เชื่อม

ต่อไปยังเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กเพจได้ด้วย 

 วิธีการก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับ แค่คลิกเข้าไปที่ Edit 

Profile (ถ้าใครใช้อินสตาแกรมเป็นภาษาไทย จะเป็นคำาว่า 

แก้ไขโปรไฟล์) จากนั้นก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
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เทคนิคขายดีบน Instagram

 Name คือชื่อร้าน ควรเป็นคำาที่จดจำาง่าย สะกดง่าย 

และไม่ยาวจนเกินไป

 Email/ Username/ Phone number/ Sex ก็ควร

กรอกให้ครบถ้วน

 Bio ที่สำาคัญคืออย่าลืมใส่ประวัติ ช่องทางการติดต่อ 

เบอร์ โทรศัพท์ ไอดีไลน์ หรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าไว้      

ในช่อง Bio ด้วย เพราะลูกค้าหลายๆ คนที่กดเข้ามาดูถึง

หน้าโปรไฟล์ ก็เพราะเขาอยากรู้จักเราให้มากขึ้นครับ 
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 Website ถ้าใครมีเฟซบุ๊กเพจหรือเว็บไซต์ก็ใส่ลิงก์

ไว้ ในช่องนี้ แต่ถ้ามีทั้งสองอย่างก็อาจใส่ลิงก์เว็บไซต์ไว้

ตรงนี้ แล้วนำาลิงก์ของเฟซบุ๊กเพจไปใส่ไว้ท้ายข้อมูล Bio 

ก็ได้ครับ ตรงนี้ผมแนะนำาว่าควรใส่นะครับ เพราะข้อมูลใน                   

อินสตาแกรมส่วนใหญ่จะเป็นรูปพร้อมข้อความสั้นๆ เหมาะ

แกก่ารใชเ้พื่อเรยีกรอ้งความสนใจจากลกูคา้ แตถ่า้ลกูคา้คน

ไหนอยากไดข้อ้มูลละเอยีดๆ ก็ใหเ้ขาเขา้ไปตดิตามอา่นตอ่ที่

เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กเพจของเรา

 นอกจากข้อมูลต่างๆ แล้ว รูปโปรไฟล์ก็ต้องเด็ดเช่น

กัน ควรเป็นรูปที่จดจำาได้ง่ายและชัดเจน ไม่มีองค์ประกอบ

มากไป เช่น ไม่ควรมีทั้งโลโก้ เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล ถ้า

จะใชเ้ปน็โลโกก้เ็อาโลโกอ้ยา่งเดยีวชัดๆ เลย หรอือาจใช้เป็น

รูปนางแบบ รูปสินค้าก็ได้ แต่ขอให้เป็นรูปเดียวชัดๆ ไม่รก

รงุรงั เพราะคนสว่นใหญเ่ขาเลน่อนิสตาแกรมกนัในโทรศพัท ์     

มือถือครับ เวลาแสดงผลรูปจะเล็กนิดเดียว ฉะนั้น เราจึง

ต้องพยายามทำาใหรู้ปน้ันเดน่และจดจำางา่ยทีส่ดุ ในการเลอืก

รูปโปรไฟล์ผมมีเทคนิคเล็กน้อย คือถ้าใช้รูปที่สีโดดเด่นจะ

ทำาให้ภาพดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งครับEX
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