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ค�ำนิยม
จากประสบการณ์ในโลกอคีอมเมร์ิซมากว่า 7 ปี ผมขอบ

อกว่าหนังสือ “เปิดร้านบน Facebook” เล่มที่ท่านก�าลังถืออยู่

นี้เป็นหนังสือที่ตอบโจทย์การขายบนโลกอินเทอร์เน็ต ได้เป็น

อย่างดี เพราะอะไรหรือครับ ?

ข้อแรกเลย ท�าไมต้อง Facebook ครับ ?

Facebook เป็นมากกว่าเวบ็ไซต์ ถ้าเป็นเวบ็ไซต์ธรรมดา

ไม่สามารถเกดิการแชร์ต่อทีเ่ราเรยีกว่า Viral ได้ แต่ Facebook 

ท�าได้ Facebook เป็นเหมือนร้านค้าที่มีนางกวักคอยเรียกให้

คนมากมายมาซื้อสินค้าได้แบบไม่จ�ากัด ถ้าสินค้าเรามีความ 

แตกต่างจากของคนอื่นมากพอ

ประการที่สอง ท�าไมต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ 

Facebook ให้มากๆ ครับ ?

Facebook จะท�าเงนิให้เราได้กต่็อเมือ่เราได้เข้าใจ, ฝึกฝน 

ใช้งานจนเป็นมอือาชพี หนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นกญุแจไขความลบัที่

จะเปิดไปสูก่ารท�าเงนิในแบบท่ีคนยคุเก่า ไม่มทีางเข้าใจได้ ท่าน
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จะได้สมัผสัพลงัทีซ่่อนอยูว่่า “เราจะสามารถส่งสารถงึคนเป็นหมืน่เป็นแสนคนโดยค่า

ใช้จ่ายเพียงศูนย์บาท (ฟรี) ได้อย่างไร ?”   Facebook ท�าได้ครับ

สุดท้าย การขายของผ่าน internet ยังมีอนาคตหรือไม่ ?

ผมขอบอกเลยว่า ถ้าผมเป็นคุณ “ผมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย” จากการส�ารวจ

การซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เราค้นพบว่า ยอดขายสินค้าผ่าน

อินเทอร์เน็ตของไทยมีมูลค่าเพียง 1-2% เมื่อเทียบกับการค้าปลีกของประเทศ แต่

ประเทศทีเ่จรญิแล้วอย่างสหรฐัอเมรกิา, องักฤษ หรอืแม้แต่เกาหลกีต็าม เขามยีอด

ขายสนิค้าผ่านอนิเทอร์เนต็มากกว่า 20-30% เมือ่เทียบกบัการค้าปลกีของประเทศ 

“เรายังมีโอกาสอีกมากครับ”

ในสภาวะเช่นน้ีผู้ที่จะประสบความส�าเร็จจะต้องรู ้เรื่องของ Facebook  

ชนิดที่เรียกว่า “รู้จริง รู้ลึก” ซึ่งหนังสือเล่มนี้ให้คุณได้ครับ

ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ 

อาจารย์ไพรัช (โจ) ศรีนครินทร์ 

CEO  บริษัท อีคอมเมอร์ซเอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด
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“เบื่อเด็กสมัยนี้จริงๆ เลย เอาแต่เล่น Facebook 

ไม่ท�างานท�าการ” ส�าหรับประโยคนี้ถ้าเป็นเมื่อ 3 ปีก่อนผม

เห็นด้วยสุดๆ เลยครับ แต่ปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่เล่น Facebook 

หรือเล่นแล้วยังคิดไม่ออกว่าจะสร้างรายได้จาก Facebook ได้

อย่างไร ผมขอบอกเลยครบัว่า คณุก�าลงัพลาดโอกาสครัง้ส�าคญั

ในชีวิตเลยทีเดียวครับ 

หนังสือเล่มนี้ส่วนหนึ่งได้รวบรวมแนวคิด เทคนิค และ

ประสบการณ์ โดยเฉพาะการค้าขายบน Facebook โดยเริ่มต้น 

จากการลองผิดลองถูก เพื่อให้ผู ้อ่านไม่จ�าเป็นต้องไปเสีย

เวลาทดลองเอง ที่จะช่วยให้สามารถลงขายสินค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ผมเช่ือมั่นว่าถ้าคุณได้ศึกษาและลองท�าตามหนังสือเล่ม

น้ี คุณก็จะได้เบิกบานใจกับยอดขายของคุณเช่นเดียวกับผู้อื่น

ที่ค้าขายอยู่บน Facebook ซึ่งเขาเหล่านั้นสร้างรายได้เป็น 

กอบเป็นก�า หลักแสนบาทหรือแม้แต่หลักล้านบาทต่อเดือน 

Facebook ก็สามารถท�าได้
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หากคณุเป็นเจ้าของธรุกจิ เจ้าของสนิค้า หรอืพนกังานประจ�าทีอ่ยากมรีายได้

เสรมิ อย่ามวัเสยีเวลากลุม้ใจ หรอืพร�่าบ่นว่าเศรษฐกจิไม่ด ีก�าลังซือ้หดหาย รายได้ 

ไม่พอใช้ หากคุณก�าลังหยิบอ่านหนังสือเล่มนี้ ขอบอกเลยครับว่า “คุณเริ่มมาถูก

ทางแล้ว” ที่เหลือก็เพียงลงมือท�า ขอให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความส�าเร็จกับการ

ค้าขายบน Facebook ครับ

กฤษณะ ขวัญแพ  

วิทยากรการลงโฆษณา Facebook  

สร้างยอดหลักล้านบาทต่อเดือน
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มกราคม พ.ศ.2555 หนังสือ “เปิดร้านออนไลน์บน 

Facebook” ฉบบัแรกท่ีผมเขียน ถกูวางจ�าหน่ายบนแผงหนงัสือ

ชัน้น�าทัว่ประเทศ ตพิีมพ์ครัง้แรก 8,000 เล่ม ตดิชาร์ตหนงัสือ

ขายดีอันดับ 1 ในหมวดคอมพิวเตอร์ของร้านซีเอ็ด และเข้า

อันดับ 20 หนังสือขายดีชาร์ตรวมทุกหมวด เนื่องจากเป็น 

เล่มแรกและเล่มเดียวในตลาดขณะนั้น 

ในขณะที่ก�าลังจะพิมพ์ครั้งที่ 2 ระบบ Page บน Face-

book มกีารปรบัปรงุครัง้ใหญ่ เนือ้หาในหนงัสือจงึต้องปรบัตาม 

ผลคอืเป็นหนงัสอืฉบับปรบัปรงุ Edition ท่ี 2 “เปิดร้านออนไลน์

บน Facebook สร้างร้านค้าบน Page แบบ Timeline” ในเดอืน 

พฤษภาคมปีเดียวกัน ด้วยความพร้อมที่มากกว่า จึงท�าให้เป็น

หนังสือสอนเปิดร้านบน Facebook เล่มเดียวในขณะนั้น ถูกตี

พิมพ์รวมมากกว่า 10,000 เล่ม

ค�ำน�ำ
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 หลังจากนั้นก็มีส�านักพิมพ์อื่นผลิตหนังสือที่เกี่ยวกับการเปิดร้านบน  

Facebook อกีมากมายในตลาดหนงัสอื แต่หนงัสือฉบับปรบัปรงุ Edition ท่ี 2 นีก้ถ็กู 

ขอจากร้านหนังสือให้พิมพ์เพิ่มเติมเนื่องจากขายไปเกือบหมดแล้ว ทางส�านักพิมพ์

กับผู้เขียนมีความเห็นตรงกันว่าควรท�าเป็นฉบับปรับปรุง Edition ที่ 3 โดยเพิ่มเติม

เนื้อหาในส่วนของแอพพลิเคชันท�างานบนมือถือ แท็บเล็ต ในชื่อ “เปิดร้านออนไลน์

บน Facebook 3rd Edition” ซึ่งตีพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สรุปใน 

ปีเดียว ผู้เขียนท�าหนังสือ  “เปิดร้านออนไลน์บน Facebook” ออกมาถึง 3 Edition 

ด้วยกัน  

อีก 10 เดือนต่อมา เดือนตุลาคม 2556 เมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงอีกครั้ง 

จึงเกิดเป็น “เปิดร้านออนไลน์บน Facebook 4 th Edition” เพิ่มเนื้อหาในส่วนของ

การค้าขายไปทั่วโลกด้วย Page ในตอนนั้นหนังสือเล่มนี้ถูกเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อแข่ง

กับคู่แข่งกับส�านักพิมพ์อื่นมีจ�านวนหน้ามากถึง 360 หน้า

ผู้เขียนยอมรับว่า เราต้องการเป็นเบอร์หนึ่ง เป็นอันดับหนึ่ง โดยที่พยายาม

เพิ่มเติมเนื้อหาให้มากกว่าคู่แข่ง ในขณะที่ตลาดเริ่มเปลี่ยนไป คนอ่านไม่ได้ต้องการ

หนังสือที่จ�านวนหน้าเยอะๆ ท�าให้หนังสือหนามากเกินไป
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 ค�ำน�ำ

คิดใหม่ท�าใหม่ 

ผูอ่้านส่วนมากท่ีต้องการรายได้เสรมิจากการค้าขายนอก

เวลางาน ไม่ได้ต้องการอะไรท่ีเยอะแยะ เพราะมีเวลาจ�ากัด 

การน�าเสนอด้วยรปูภาพย่อมดกีว่าการเขยีนผ่านตวัอกัษร ตาม

ประโยคที่ว่ารูปภาพเพียงหนึ่งรูปแทนค�าบรรยายได้มากมาย

ยิ่งนัก ผู้เขียนจึงพยายามน�าเนื้อหาเดิมมาปรับปรุงใหม่ โดย

พยายามน�าเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่ก�าลังนิยมในยุคนี้ 

ผสานเข้ากับขั้นตอนที่เป็นแบบ Step by Step ที่ท�าให้ผู้อ่าน

สามารถท�าตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างไม่ผิดพลาด

ผนวกเข้ากับ Page บน Facebook ปรับโครงสร้างครั้ง

ใหญ่อีกครั้ง เป็นเวลาพอเหมาะพอดีกับการจัดท�าหนังสือเปิด

ร้านออนไลน์บน Facebook โดยการน�าเสนอแบบใหม่นี ้น�าเสนอ

ในรูปแบบอินโฟกราฟิกท�าให้หนังสือที่เคยหนาหน้า 360 หน้า  

สามารถที่จะอยู่ในหนังสือ 220 หน้า โดยท่ีเนื้อหาท่ีผู้อ่าน 

ต้องการยังครบถ้วนเหมือนเดิม แต่เข้าใจง่ายและน่าอ่าน

มากกว่าเดิม 
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สดุท้ายนีผู้เ้ขยีนหวงัว่าการเปิดร้านออนไลน์บน Facebook จะช่วยสร้างรายได้ 

ให้กับท่านผู้อ่าน อย่างน้อยก็เสริมจากงานประจ�าที่ท�าอยู่แล้ว ในยุคที่ข้าวของแพง

ขึ้นแต่รายรับยังคงเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม Facebook นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดต

สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอด ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ตอบความต้องการของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ อีก

ส่วนก็เพื่อแข่งขันกับ Social Network อื่นๆ หากเนื้อหามีข้อผิดพลาดประการใด 

น้อมขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

ชนะ เทศทอง  
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ขอขอบคุณบริษัทอินโฟเพรสกรุ๊ป และผู้มีส่วน

ในกระบวนการผลติทกุท่าน ขอบคณุท่านผูอ่้าน 

และผู้อุปการคุณที่อุดหนุนหนังสือเล่มนี้ 

คณุงามความดทีัง้หลายในหนงัสอืเล่มนีข้อยกให้ 

พี่แอน ประภาพร ช่างไม้ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ค�ำขอบคุณ
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02

มือใหม่หัดขาย เชิญทางนี้ก่อน

สร้างบัญชีผู้ใช้งานบน 
Facebook

CHAPTER

CHAPTER

Contents

002 ...ยุคนี้ท�ำไมต้องเปิดรำ้นขำยของออนไลน์

004 ...เรียนรู้กระบวนกำรค้ำขำยบนโลกออนไลน์

006 ...6 เคล็ดลับสู่ควำมส�ำเร็จร้ำนค้ำออนไลน์ 

010 ...ตัวสินค้ำ บริกำร หรือสิ่งที่อยำกจะขำย

012 ...แหล่งหำสินค้ำส�ำหรับเปิดร้ำนออนไลน์

020 ...บัญชีเงินฝำกส�ำหรับให้ลูกคำ้โอนเงิน

021 ...เปิดร้ำนบน Facebook ดอีย่ำงไร ท�ำไมต้อง

มำเปิดร้ำนบน Facebook

022 ...ใส่ใจรปูภำพ ปิดกำรขำยได้ด้วยกล้องมอืถอื 

023 ...เซตสตดูโิอถ่ำยภำพแบบง่ำยๆ แต่ผลทีไ่ด้ไม่

ธรรมดำ 1

024 ...เซตสตดูโิอถ่ำยภำพแบบง่ำยๆ แต่ผลทีไ่ด้ไม่

ธรรมดำ 2

029 ...เริ่มต้นสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน Facebook

031 ...3 Step เริ่มต้นบน Facebook

033 ...รูจ้กักบัส่วนต่ำงๆ บนหน้ำ Facebook ของเรำ 

ตวั
อย
า่ง



II

03

05

สร้างร้านค้าออนไลน์บน 
Page

การโปรโมท Page ฟรีไม่
เสียเงิน

CHAPTER

CHAPTER

038 ...3 สิ่งที่ต้องมีก่อนกำรสร้ำง Page

039 ...เริม่ต้นสร้ำง Page ร้ำนค้ำออนไลน์

บน Facebook

044 ...มำท�ำควำมเข้ำใจกับส่วนต่ำงๆ 

บน Page กันก่อน

045 ...ส่วนควบคุมจัดกำรแก้ไข Page

049 ...ส่วนของกำรแสดงโพสต์ข้อควำม

หรือรูปภำพ

050 ...ใส่ Cover ให้กับ Page 

051 ...เพิ่มเติมข้อมูล Page

052 ...วำงแผนกำรเพิ่มรูปสินค้ำ เพิ่ม

โอกำสขำยสินค้ำชิ้นอื่นๆ ด้วย

054 ...สร้ำงอัลบั้มสินค้ำ เพิ่มรูปลงใน

อัลบั้มสินค้ำ

058 ...โพสต์บน Timeline ส�ำหรับ

ข้อควำมหรือสำระอื่นๆ 

076 ...โปรโมท Page ฟรีไม่เสียเงิน

077 ...โปรโมทด้วยเครื่องมือสร้ำงผู้ชม  

081 ...ค้นหำ Group ที่เกี่ยวข้องกับ

สินคำ้

083 ...โปรโมทบน Social Network 

อื่นๆ

085 ...เวบ็บอร์ด เวบ็ไซต์ ชมุชนออนไลน์04ค้าขายอย่างไรบน Page

CHAPTER

062 ...Page ค้ำขำยกันอยำ่งไร

064 ...แจ ้งควำมเคลื่อนไหวของบน 

Page

066 ...รับออร์เดอร์สั่งซื้อ แจ้งยอดช�ำระ

เงิน

067 ...รับช�ำระเงิน ตรวจสอบกำรช�ำระ

เงิน

068 ...จัดส่งสินค้ำทำงไปรษณีย์ 

070 ...ค�ำนวณค่ำจดัส่งสนิค้ำ แพค็เกจจิง้

072 ...เทคนิคค้ำขำยบน Page

073 ...ง่ำยๆ แต่ได้ผลจริง

ตวั
อย
า่ง



II
I

07

06

เจาะลึกสถิติบน Page 
บอกอะไรเราบ้าง

เพิ่มยอดขายด้วย 
โฆษณาบน Facebook

CHAPTER

CHAPTER

112 ...สถิติบน Page บอกอะไรเรำบ้ำง

115 ...สถิติภำพรวม (Overview) 

117 ...สถิติคนที่ถูกใจ (Likes)

119 ...สถิติกำรเข้ำถึง (Reach)

122 ...สถิติของคนที่เคยมำที่นี่ (Visit)

088 ...โฆษณำบน Facebook

090 ...ลงโฆษณำแบบโปรโมทโพสต์หรือ 

Boots Post

095 ...โปรโมท Page หรือซื้อ Like

099 ...โฆษณำแบบ Page Post Engage-

ment หรอืกำรมส่ีวนร่วมใน Page

104 ...เช็คผลของโฆษณำที่ลงไว้ 

109 ...สรุปแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำย

08จัดการแก้ไข Page

CHAPTER

132 ...แก้ไขอะไรบำ้งบน Page

134 ...แก้ไขทั่วไป

136 ...แก้ไขข้อมูล Page

138 ...ตั้งค่ำกำรแจ้งเตือน

139 ...จัดกำรผู้ดูแล

141 ...ปรับแท็บเมนู

142 ...ค�ำแนะน�ำแก้ไขจำกผู้เยี่ยมชม

143 ...ตั้งกำรแนะน�ำ

144 ...กำรอัพโหลดผ่ำนกำรส่งอีเมล

145 ...แบนผู้ใช้งำน

146 ...บันทึกกิจกรรมของ Page

124 ...สถิติที่ เกี่ยวข ้องกับกำรโพสต์ 

(Posts)

127 ...สถิติแบ่งเกณฑ์ผู้คน (People)

ตวั
อย
า่ง



IV

10

11

ค้าขายไปทั่วโลกบน 
Facebook Page

จะขายสินค้าที่มีขายอยู่
ก่อนแล้วได้อย่างไร  
ท�าอย่างไรให้ขายได้

CHAPTER

CHAPTER

160 ...ว่ำด้วยเรื่องกำรค้ำขำยออนไลน์

กับลูกคำ้ต่ำงชำติ

182 ...เปรยีบเทยีบวเิครำะห์ข้อด ีข้อเสยี

183 ...หำควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของ

ลูกคำ้

184 ...สร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับสินค้ำ

ของเรำ

09

App Facebook Pages 
Manager ช่วยค้าขายบน

มือถือและแท็บเล็ต

CHAPTER

148 ...แอพฯ Facebook Pages Manager  

ช่วยค้ำขำยบนมอืถอืและแทบ็เลต็

149 ...แอพพลิเคชัน  Facebook Pages 

Manager

151 ...ชวนเพื่อนให้ถูกใจ Page

151 ...ดูโพสต์ที่คนอื่นโพสต์บน Page 

ของเรำ

152 ...แจ้งเตือนควำมเคลื่อนไหว

154 ...โพสต์ข้อควำม แชร์รปูภำพ วดิโีอ

155 ...ข้อมูลสถิติ

156 ...แท็บเมนูอื่นบน Page และตั้งค่ำ

161 ...ควำมเป็นสำกลบน Page เพื่อให้

ลูกค้ำเข้ำถึงง่ำย

163 ...ควำมน่ำเชื่อถือที่ต้องสร้ำงขึ้น

164 ...ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร

165 ...กำรช�ำระเงิน

172 ...กำรโอนเงินจำก PayPal มำยัง

บัญชีส่วนตัวในประเทศไทย

176 ...จัดส่งสินค้ำ

177 ...Air mail register หรอืลงทะเบียน

ต่ำงประเทศโดยเครือ่งบนิ

177 ...EMS ตำ่งประเทศ

ตวั
อย
า่ง



V

12บทส่งท้าย

CHAPTER

196 ...เลิกใช้งำนอย่ำลืมล็อกเอำต์

197 ...อย่ำหลงเชือ่แจ้งเตอืนทำข้อควำม

บน Facebook ไม่มั่นใจห้ำมคลิก

ลิงค์ URL

198 ...ลงโฆษณำแล้วจะต้องช�ำระเงิน

ตำมก�ำหนด

199 ...อย่ำซื้อ Like Page เถื่อนที่ไม่ใช่

ของ Facebook

200 ...รับมือกับออร ์ เดอร ์ที่ เข ้ ำมำ

มำกมำยอย่ำงไรดี

185 ...แนะน�ำข้อมลู บทควำมทีน่่ำสนใจ

หรือเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ

สินค้ำบน Page

186 ...สร้ำงกจิกรรมหรอืโปรโมชันให้คน

ทีถ่กูใจ Page มส่ีวนร่วมกบั Page 

187 ...บริกำรที่รวดเร็ว ติดต่อได้ทันใจ

188 ...พยำยำมซือ้ใจลกูค้ำเท่ำทีจ่ะท�ำได้

189 ...กำรรับประกันสินคำ้ บริกำรหลัง

กำรขำย

190 ...เข ้ำใจและแสดงควำมเป็นมือ

อำชีพเกี่ยวกับตัวสินคำ้

191 ...ฝังตัวอยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นแหล่ง

ชุมชนออนไลน์ที่ เ ก่ียวข้องกับ

สินค้ำ

192 ...กำรปรบัเปลีย่นตำมกระแสแฟชัน่ 

เทศกำลและฤดูกำล

193 ...ติดตำมข่ำวสำรธุรกิจเพื่อคำด

กำรณ์แนวโน้มในอนำคตตวั
อย
า่ง



ก่อนเรื่องอื่นใดทั้งหมด ผู้เขียนขอแนะน�ำเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน์ทั้งหมดเสียก่อน  สิ่งที่จะเน้นย�้ำให้

ผู ้อ่ำนต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้ำ 

รูปภำพสินค้ำ ท�ำไมจึงต ้องให ้ควำมส�ำคัญ หรือแม้แต ่กำร 

เตรียมตัวส�ำหรับร้ำนค้ำออนไลน์ เรื่องพวกนี้อย่ำมองข้ำมนะครับ  

คุณตัน อิชิตัน เขำก็ใส่ใจในรำยละเอียดที่คนอื่นมองข้ำมไป ร้ำน

อำหำรของเขำก่อนขำยกิจกำรจึงประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำก

นั่นเอง

Chapter

1
0

มือใหม่หัดขาย 
เชิญทางนี้ก่อนตวั

อย
า่ง



ยคุนีท้�ำไมต้องเปิด 

ร้ำนขำยของออนไลน์

โฆษณำประชำสัมพันธ์
ให้คนเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยกันได้ง่ำย

ใช้เงินลงทุน 

น้อยกว่ำกำรเปิด 

ร้ำนค้ำจริง

เปิดขำย 
ตลอด 24 ชั่วโมง  
ไม่เว้นวันหยุด 

OPEN
24 Ho u r s

002 เปิดร้านออนไลน์ Facebook 5th Edition

ตวั
อย
า่ง
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