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คำ�นำ�ผู้แต่ง

 หนงัสอืเลม่นีผ้มไดร้วบรวมไอเดยีท่ีผมไกด์ใหกั้บลกูคา้ของผม 

ไมว่า่จะเปน็ธุรกจิอาหารเสรมิหรือเครื่องสำาอาง แบรนด์ใหม ่หรอืใหญ่

ระดับร้อยล้านก็ได้ผลกนัมาหมดแล้ว จนย่อยมาเป็น 52 เทคนคิงา่ยๆ 

ที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้

 ผมไม่ได้ต้องการให้ผู้อ่านเอาทุกอย่างไปทำาแบบไม่ได้คิดต่อ 

แต่ผมอยากให้คุณลองทำาความเข้าใจแก่นแท้ของแต่ละเทคนิคแล้ว

ลองเอาไปใช ้ความสำาคัญของความสำาเรจ็คอืความตอ่เนื่องและจงัหวะ

ทีค่ณุหยบิเทคนคิเหลา่นี้ ไปใช ้ไม่ใชว่า่คณุใชแ้ลว้จะรวยขา้มคนื มนัคง     

เป็นไปได้ไม่ง่าย

 ประสบการณก์ารเปน็ทีป่รกึษาเกอืบ 10 ปขีองผม คน้พบสตูร

สำาเร็จเล็กๆ ที่เชื่อว่าการศึกษา ทดลอง คิด วิเคราะห์ นั้นเป็นอะไร

ที่เราควรต้องทำาตลอดเวลา เราไม่ควรหยุดนิ่งกับการหาอะไรใหม่ๆ 

เขา้สูส่มองของเรา หนงัสอืเลม่นีอ้าจจะลา้หลงัในอกีไมก่ีป่ขีา้งหนา้ แต่

ผมสอดแทรกแกน่แทข้องการตลาดออนไลนเ์อาไว ้บวกกับแนวคดิการ

ตลาดแฝงจิตวิทยาเข้าไป ซ่ึงเป็นแนวทางการคิดของผม ที่จะผนวก

กลยุทธ์เข้ากับจิตวิทยาผู้บริโภค และใช้เครื่องมืออย่าง LINE หรือ 

LINE@ เพื่อส่งสารที่เราอยากจะสื่อให้ถึงลูกค้า
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สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

63

 เมื่อปรากฏหน้าจอแบบน้ีข้ึนมาให้ดำาเนินการเหมือน

เวลาส่งอีเมลท่ัวไปเลยครับ แต่มีคำาแนะนำาเล็กน้อยคือผม

อยากให้คุณเปล่ียนข้อความตรง Subject และเน้ือหาของ

อีเมลให้ดูเป็นกันเองมากข้ึนกว่าน้ีหน่อย เช่น Subject ก็อาจ

เปล่ียนเป็น “เชิญชวนเข้ากลุ่มไลน์ของ อ.วี สืบศักด์ิ เพื่อ    

อัปเดตข้อมูลดีๆ ฟรีๆ ก่อนใครครับ”

 ส่วนเน้ือหาก็ควรมีคำาอธิบายเพ่ิมว่า “กดลิงก์น้ีเพื่อ

เข้าร่วมกลุ่มและพบกับสิทธิพิเศษมากมายสำาหรับลูกค้าคน

พิเศษ” ประมาณน้ีครับ ไม่ง้ันบางคนเขาอาจงงได้ว่าเราส่ง

ลิงก์อะไรมาให้ 
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 เทคนิคน้ีจะเป็นการนำาฟีเจอร์โฆษณาทางเฟซบุ๊กมา

ประยุกต์ ใช้กับ LINE@ ครับ เวลาท่ีเราทำาโฆษณาผ่าน       

เฟซบุ๊ก เขาจะมีวัตถุประสงค์ (Objective) ในการทำาโฆษณา

หลายๆ อย่างมาให้เลือกใช่ไหมครับ
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 ในคร้ังแรกเมื่อคุณสมัครใช้ LINE@ ชื่อบัญชีของคุณ

จะถูกต้ังแบบแรนดอม โดยใช้ชุดตัวอักษรกับตัวเลขปนๆ กัน 

เช่น @mox6267k ซ่ึงมันจำายากและไม่สื่อความหมายใดๆ ท้ัง

ส้ิน ยากแก่การนำาไปบอกต่อหรือโฆษณาให้ลูกค้าแอดมาหา

เรา ดังน้ัน ผมจึงอยากให้ทุกคนท่ีคิดทำาธุรกิจออนไลน์อย่าง

จริงจัง ยอมจ่ายเงินอัปเกรดบัญชี LINE@ ให้เป็น Premium 

ID เถอะครับ แล้วเปล่ียนเป็นชื่อท่ีบ่งบอกความเป็นแบรนด์

ของคุณ หรือต้ังเป็นชื่อแบรนด์ไปเลยย่ิงดี
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 เทคนิคน้ีสามารถนำาไปใช้ได้ท้ังกับไอดีไลน์ธรรมดา

และ LINE@ เลยนะครับ ผมแนะนำาให้คุณโพสต์ภาพโดนๆ 

เน้ือหาดีๆ อาจจะเป็นคำาคมหรือเกร็ดความรู้ ในเรื่องท่ีคุณ

เช่ียวชาญและมีความเชื่อมโยงกับแบรนด์ ช่วงแรกๆ อาจจะ

ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ แต่ผมอยากให้คุณลองทำาอย่างต่อเนื่อง 

เช่น โพสต์วันละ 3 คร้ัง โดยโพสต์ในช่วงเวลาเดิม 10.00 น. 

14.00 น. และ 20.00 น. ของทุกวัน ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเพ่ิม

ยอดคนติดตามได้ครับ
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เทคนิคขายดีบน LINE

 ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายกล้องกันน้ำา แทนท่ีจะบอก

แค่สรรพคุณของสินค้าว่ากล้องตัวน้ีกันน้ำาได้ลึก 20 เมตร 

แบตเตอร่ีอยู่ได้ 2 ช่ัวโมง ฯลฯ ก็ลองเปล่ียนมุมมาเป็นการ

พูดถึงประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับจากสินค้าดูบ้าง เพื่อกระตุ้น

ให้เขาอยากได้สินค้ามาครอบครองมากข้ึน เช่น เท่ียวทะเล

เหมือนเดิม เพ่ิมเติมคือความสนุกท่ีมากข้ึน! ด้วยกล้องกันน้ำา

ขนาดพกพาท่ีให้คุณและก๊วนเพื่อนแชะภาพเก๋ๆ ใต้น้ำาได้แบบ

ไม่ต้องกลัวเปียก 

 เมื่อลูกค้าอ่านข้อความโฆษณาในลักษณะน้ีแล้ว เขา

ก็จะเห็นภาพมากข้ึนว่าสินค้าน้ีสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

ของเขาได้อย่างไร ส่วนรูปท่ีใช้ ในการโฆษณานอกจากจะ  

นำาเสนอภาพสินค้าแล้ว ผมอยากให้คุณลองเพ่ิมภาพสนุกๆ 

ที่ถ่ายจากกล้องตัวนี้เข้าไปด้วย ให้ลูกค้าเห็นแล้วตื่นตา        

ตื่นใจเลยว่า ถ้าซ้ือกล้องแล้วฉันก็จะได้ภาพใต้น้ำาเจ๋งๆ แบบน้ี

 หรือถ้าขายเส้ือผ้า นอกจากบอกสีและไซส์ของเส้ือผ้า

แล้ว ลองเพ่ิมคำาอธิบายไปว่า เหมาะแก่การใส่ออกงาน ช่วย

ให้คุณโดดเด่นในลุคหวานซ่อนเปร้ียว อะไรทำานองน้ีครับ
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 อยา่งทีผ่มบอกไปครบัวา่หากจะทำาการตลาดออนไลน์

ให้ครบวงจร เราควรใช้ไลน์ควบคู่ไปกับเครื่องมือสื่อสาร

ทางการตลาดอื่นๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ซ่ึงไลน์จะเน้น

ไปที่การแชท การพูดคุย การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

เป็นหลัก แต่เราก็ควรมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆ ลงบนหน้า 

Timeline บ้างเพื่อไม่ให้มันรกร้างว่างเปล่าจนเกินไป ซึ่ง

เนือ้หาทีจ่ะนำามาโพสต ์ไม่จำาเปน็ตอ้งสรา้งขึน้มาใหมส่ำาหรบั

ไลน์ โดยเฉพาะก็ได้ครับ คุณสามารถดึงเนื้อหาบางส่วน

จากเฟซบุ๊ก หรือเอารูปที่โพสต์ลงอินสตาแกรมมาโพสต์บน 

Timeline ของไลน์และ LINE@ ได้ ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด 

จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลใหม่ 

 ยกเวน้โปรโมชนัพเิศษสดุๆ ท่ีกำาหนดไวว้า่มีใหส้ำาหรบั

ลูกค้าที่แอด LINE@ เท่านั้น จึงค่อยทำาข้อมูลและรูปภาพ

โปรโมตขึ้นมาใหม่ครับ

ตัว
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 หากไม่อยากใหเ้กดิกรณีดรามา่ คณุควรช้ีแจงเงื่อนไข

ต่างๆ ของทางร้านให้ลูกค้าเข้าใจตรงกันก่อนท่ีเขาจะตัดสินใจ

สัง่ซือ้สนิคา้จากรา้นของเราครบั รายละเอยีดทีค่วรแจง้ เชน่ 

ส่งของวันไหนบ้าง (ในกรณีที่ ไม่ได้ส่งทุกวัน) มีนโยบายใน 

การรบัเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้อยา่งไร เวลาทำาการของรา้น คา่

จัดส่ง ฯลฯ

 นอกจากน้ี ยังมีเงื่อนไขทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะธรุกจิ

ด้วย เช่น ถ้าเป็นร้านอาหารเดลิเวอรี สิ่งสำาคัญที่ต้องระบุ

ไว้คือต้องสั่งล่วงหน้ากี่ชั่วโมง หรือหากเป็นสินค้าแฟชั่นที่      

ส่ังแบบพรีออร์เดอร์ก็ต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าสินค้าจะมาถึงเมือง

ไทยเมื่อไหร่ และมีการอัปเดตความคืบหน้าเป็นระยะๆ 

 หากเกิดข้อพิพาทกับลูกค้าข้ึนมา คุณจะได้นำาข้อมูล 

เหล่าน้ีท่ีเขียนไว้ไปอธิบายได้ว่า ร้านเรามีนโยบายเป็นแบบน้ี 

ต้องขออภัยด้วยที่ทำาให้ลูกค้าเกิดความไม่สะดวกครับ 

ตัว
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 ขอ้ความตรง Edit Message จะเปลีย่นจาก Not Yet 

เป็น Complete ถ้าต้องการ Broadcast ข้อความนี้ออกไป

ทันที ให้กดปุ่ม Submit ด้านล่าง หรือถ้าจะเก็บข้อความ    

เอาไว้ก่อนก็เลือก Save Draft แต่ถ้าต้องการ ต้ังเวลาล่วง

หน้า ให้เปิดเมนู Reserve for Sending ข้ึนมา ต้ังค่าวันท่ี 

เวลา ให้เรียบร้อย แล้วจึงค่อยกด Submit 

 หลังจากน้ี ระบบจะพาเรากลับมาท่ีหน้าแรกของ 

Broadcast อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงใต้คำาว่า Create New                 

Message จะมี 3 เมนูคือ Scheduled, Draft, Sent เรา

สามารถกดเข้าไปดูข้อความท่ีต้ังเวลาไว้ล่วงหน้าได้ท่ี                   

Scheduled ครับ
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 ส่ิงท่ีเราทำาอยู่จะประสบความสำาเร็จไหม? น่ีคือคำาถาม

ท่ีผมถามตัวเองมาตลอดต้ังแต่วันแรกท่ีก้าวสู่โลกของการ

ทำาธุรกิจออนไลน์ ช่วงแรกด้วยความเป็นนักธุรกิจมือใหม่

ไร้ประสบการณ์ ผมไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าสุดท้ายแล้ว

โชคชะตาจะพาชีวิตไปพบกับชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ แต่

เมื่อเวลาผ่านไปพร้อมกับการได้ริเร่ิมทดลองทำาอะไรหลายๆ 

อย่างมากข้ึน ผมค้นพบว่าส่ิงสำาคัญท่ีสุดในการยืนระยะอยู่

ในโลกการตลาดออนไลน์คือ “อย่าหยุดการเรียนรู้” เพราะ     

ทุกวันมีเรื่องใหม่ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา และเมื่อเรียนรู้แล้วก็

ต้องกล้าท่ีจะ “ลงมือทำา” ด้วยครับ
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