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เพราะ ‘ความเข้าใจ’ ที่ถูกต้องจะนำาไปสู่ 
‘การลงมือทำา’ อย่างถูกต้อง และไม่ว่า ‘เครื่องมือ’ ต่างๆ 

จะเปลี่ยนไปอย่างไร ‘หลักการ’ หรือ ‘แก่น’ ของวิชา 
Facebook  ก็จะยังคงอยู่เสมอ

ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2021 จากหนังสือ Best Seller 
ยอดขายอันดับ 1 ในหมวดบริหาร ยาวนานกว่า 2 ปี 



 

ค�ำน�ำผู้เขียน
เคยสงสัยมั้ยคะว่า ท�าไมคนสองคนที่รู้เทคนิคเหมือนๆ กัน  
ท�าทุกอย่างเหมือนๆ กัน ยิงแอดก็ยิงแบบเดียวกัน แต่่กลัับ
ได้ผลัลััพธ์์ไม่เท่ากัน  

ในความเป็นจริงแลั้ว  เวลัาที่เราเริ่มท�าธ์ุรกิจบน  Facebook  
ทิปเชื่อว่า เราจะสามารถเรียนรู้เรื่องเทคนิคได้ทันกันแบบ 
ไม่ยากเลัย แต่่อย่างไรก็ต่าม นั่นก็ยังไม่ใช่ค�าต่อบทั้งหมด 

ความต่ั้งใจของทิปในการท�าหนังสือเลั่มนี้ก็คือ อยากให้ 
ทุกคนได้เข้าใจท่ีมาที่ไป เข้าใจหลักการ ตลอดจน 
วธีิคิดของ Facebook ท้ังนีก็้เพราะ ‘ความเข้าใจ’ ท่ีถูกต้อง 
จะน�าไปสู่ ‘การลงมือท�า’ อย่างถูกต้อง แลัะไม่ว่า 
‘เครื่องมือ’ ต่่างๆ จะเปลัี่ยนไปอย่างไร หลัักการต่รงนี้ก็จะ 
ยังคงอยู่เสมอ เราเรียกสิ่งนี้ว่า ‘แก่น’ ของวิชา Facebook 
นั่นเอง

เข้าใจ Facebook แลั้วจะส�าเร็จเลัยมั้ย  อาจจะไม่แน่

แต่่ถ้าไม่เข้าใจ...รับรองว่าแทบจะไม่มีโอกาสส�าเร็จเลัย…

แลัะแม้ว่าหนังสือเลั่มนี้จะไม่ใช่หนังสือ How to แต่่คุณก็จะ 
ยังได้อ่าน Tips แลัะเทคนิคต่่างๆ  มากมาย ท้ังในเร่ืองของ  
Facebook  Marketing แลัะ Facebook Advertising ซ่ึงล้ัวน 
แล้ัวแต่่ถูกกลััน่กรองมาจากประสบการณ์ในการท�างานจริง   



Log in

Sign Up for Facebook

ผ่าน การพูดคยุอย่างใกล้ัชดิกับเจ้ าหน้าที ่         Facebook       มาอย่าง
ยาวนาน รวมถึงเป็นความรู้ท่ีทิปใช้กับธ์ุรกิจส่วนต่ัวของ
ต่ัวเองด้วย 

อย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอๆ... 

ความส�าเร็จย่อมเป็นของคนที่ ‘ลังมือท�า’ 

ทว่า การลงมือท�าในครัง้น้ีจะแตกต่างไปจากท่ีเคย     เพราะ
จะไม่ได้เป็นการลงมือท�าในลกัษณะท่ี ‘ถูกสอนมาให้ท�า’
แต่่จะเป็นการลังมือท�าอย่างรู้เหตุ่ผลั รู้ว่าต่้องท�าอะไร
เพราะอะไร ดังนั้น นี่จึงไม่ใช่แค่การ ‘ยกเครื่อง’ แต่มัน 
คือการ ‘ยกระดับ’ ความรู้ทั้งหมดที่เรามีต่อ Facebook 
ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งถ้าปัจจัยด้านธุ์รกิจอื่นๆ ถูกต่้อง 
มันย่อมจะต่ามมาด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 

ขอให้มีความสุขกับการอ่านหนังสือเลั่มนี้นะคะ

With love from 

ทิป
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ยัังเวิิร์์กอยั่�จริิงหริือ
Facebook



Facebook
ยัังเวิิร์์กอย่ั�จริ์งหรื์อ 

 นี่คงเป็นค�ำถำมที่ค้ำงคำใจใครหลำยคน

 

	 ต้้องยอมรับว่่ำปีที่ผ่่ำนมำเป็นปีที่น่ำสนใจมำกส�ำหรับ	 Facebook 
ไม่ว่่ำจะเป็นกำรปรับอัลกอรึทึม	(Algorithm)	ครั�งใหญ่่	กำรลด	Organic	Reach 
ของแฟนเพจ	ข่ำว่ข้อมูล	User	 รั่ว่ไหลที่อเมริกำ	จนล่ำสุดได้มีกระแสที่ออก
มำรณรงค์ให้ลด	ละ	เลิกกำรใช้้		Facebook		หรือบ้ำงก็บอกว่่ำ	Facebook	ไม่เจ๋ง 
อีกต้่อไป	(Facebook	is	uncool)	

 

	 นั่นน่ะสิ	แล้ว่เรำจะยังคว่รต้้องสนใจเจ้ำแพลต้ฟอร์มนี�อยู่อีกหรือ	

     Facebook ยังเป็นคำ�ตอบที่ใช่อยู่หรือเปล่�?

	 ลองมำดูไปพร้อมๆ	กันค่ะ	

26 
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เหตุผลที ่ 1 :

	 ปริมำณกำรใช้้งำน	 Facebook	 ของคนไทยนั�นไม่แพ้ช้ำต้ิใดในโลก	
ในปี	 2020	 ประเทศเรำคือประเทศอันดับ	 8	 ของโลกที่มีผู่้เล่น	 Facebook	
มำกที่สุด	

จ�ำนวินคนไทยัที่ใช้
Facebook 

จัดอันดับปร์ะเทศที่มีจำ�นวินผู้ใช้ Facebook สูงสุด ณ กร์กฎ�คม 2020
(หน่วิย : ล้�นคน)

Source : Statista 2020

และหำกเทียบกับแพลต้ฟอร์มอื่นๆ	ละก็	 Facebook	 ครองแช้มป์
อันดับ	1	ไปแบบช้ิลๆ
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	 ความน่าสนใจก็คือ	74%	ของผู้ใช้	Facebook	ในไทยจะเชื่อมต่อ
กับแฟนเพจของธุรกิจต่างๆ	อย่างน้อย	1	เพจ	
 

 

 
	 ดังนั�น	ถ้ำถำมว่่ำมีโอกำสที่เรำจะได้ลูกค้ำจำก	Facebook	มำกน้อย
แค่ไหน	

	 ลองหันไปมองกล่องไปรษณีย์สินค้ำที่เพิ่งมำส่งที่บ้ำน

	 บอกเลยว่่ำ...	โอกำสเยอะมำกค่ะ

Facebook

28 
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 จำกกำรเปิดเผ่ยของ	Facebook		ประเทศไทย		ในงำน	Commerce	in	
the	era	of	Conversation	ระบุว่่ำ	ประเทศไทยมีการเติบโตของ	Social	Commerce	
หรือการค้าขายออนไลน์ผ่าน	Social	Media	เป็นอันดับ	1	ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก	 และมีการใช้	 Messenger	 เพื่อการซื้อ-ขายติดอันดับ	 
1	ใน	5	ของโลก
 
	 กำรซื�อขำยบน	Facebook	ถูกจรติ้คนไทยมำก	จำกข้อมลูของ	Facebook	 
พบว่ำ่		86%		รูจ้กัรา้นค้าออนไลน์ผ่านการแชตในชอ่งทางตา่งๆ	และ	40%	 
ระบุว่า	ถ้าได้แชตก่อนช็อป	ถึงจะซื้อ 
 
	 คนไทยไม่ใช้่แค่ช้็อปปิ้งเก่ง	 แต้่เรำเองก็ขำยของบน	Facebook	กัน 
เก่งมำก	

	 ทีม	Product	ของ	Facebook	อเมริกำทึ่งกับพว่กเรำหลำยเรื่อง		โดย
เฉพำะเรื่องกำร	Facebook	Live	ขำยของ	ถึงขนำดต้้องน�ำมำเป็นกรณีศึกษำ
กันเลยทีเดียว่	

	 ดังนั�น	 ไม่น่ำแปลกใจเลยว่่ำท�ำไม	 Facebook	 โฟกัสต้ลำดไทยมำก	
ทปิเช้ือ่ว่่ำเทรนด์ของ	Social	Commerce	นั�นยังไปต่้อไดอ้กีไกล	อนำคต้สดใส
แน่นอนค่ะ	

เหตุผลที ่ 2 :

กำร์เติบโตของ 
Social Commerce 
ในปร์ะเทศไทยั 
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	 มีใครเคยซื�อของต้ำมเพ่ือนใน		Facebook	มั�ยคะ		(แอบยกมือด้ว่ยเบำๆ)
 
	 ในปี	 2019	ผ่ลกำรศึกษำพบว่่ำ 88% ของผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สินค้าตามคำาแนะนำาของคนรู้จัก 
(ที่มา : Smartercx.com)

 
 ถ้าพูดถึงการ ‘บอกต่อ’ ไม่มีใครจะ ‘บอกต่อ’ ได้ดีเท่า  
Facebook 

	 ว่่ำกันว่่ำคนแต่ละคนจะมีเพื่อนใน Facebook ที่รู้จักกันดีจริงๆ 
เฉลี่ย 166 คนสำาหรับผู้หญิง และ 145 คนสำาหรับผู้ชาย 

(ที่มา : The Telegraph Report )

 

เหตุผลที ่ 3 :
เคร์ือข�ำยักำร์บอกต�อสุดอลัง 
(Word of Mouth Marketing)
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 นัน่แปลว่่ำ	ถำ้มคีนคนหนึง่โพสต้ถึ์งสนิคำ้ของเรำ
ในหน้ำไทม์ไลน์ของเขำ	ก็มีโอกำสที่เพื่อนๆ	ของเขำอีก	
100	 กว่่ำคนมีโอกำสเห็นโพสต้์นั�นไปด้ว่ย	 ในทำง	
กำรต้ลำดน่ีถือเป็นกำรบอกต่้อท่ีจริงใจและน่ำเช่ื้อถือ
มำก		เพรำะเปน็กำรบอกเลำ่ถึงสนิค้ำในมุมของผู้่บริโภค
ด้ว่ยกันเอง	
 
	 ลองนึกภำพดูว่่ำ	จะน่ำเสียดำยแค่ไหน	ถ้ำว่ันนี�
เรำมีสินค้ำ/บริกำรที่ดีสุดๆ	แล้ว่ลูกค้ำก็ปลื�มมำกๆ	แต้่
เขำไมรู่จ้ะแนะน�ำเรำต้อ่บนโลกออนไลนอ์ย่ำงไร	เพรำะ
เรำไม่มีหน้ำร้ำนบน	Facebook	

จริงมั้ยคะ		 
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 สรุปก็คือ ลูกค้ายุคนี้ชอบความเร็ว  การจะ ‘อยู่รอด’ ในยุค
สมยันี ้สินค้าดีอยา่งเดียวไมพ่อ ตอ้งตอบสนองลกูคา้
ได้ ‘เร็ว’ ด้วย 

 โดยปกต ิเพจไหนท่ีตอบขอ้ความไดภ้ายในระยะเวลา 15 นาทีแรก 

(นับเฉพาะครั้งแรกท่ีทักในแต่ละวัน) จำานวนไม่ต่ำากว่า 90% ของ

ขอ้ความท่ีเขา้มา Facebook ก็จะมองวา่เปน็เพจทีน่่าเชือ่ถอืและจะชว่ย

โปรโมตให้ลูกค้าได้รับรู้ ด้วยการขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ไว้ให้ คล้ายๆ กับ

เปน็การโฆษณาใหค้นท่ีเขา้มาในเพจรูว่้า ร้านน้ี ‘ตอบกลบัเรว็มาก’…  
สั่งซื้อเลยนะ คิวไม่ยาว ไม่ต้องรอนาน 
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(หมายเหตุ: เจ้าสัญลักษณ์นี้จะปรากฏตามจริงนะคะ  
ถ้าช่วงไหนตอบเร็วก็มี ช่วงไหนตอบช้าก็ไม่มี ) 

 แน่นอน การจะตอบลูกค้าได้ไวๆ อาจจะต้องใช้แอดมินหลาย
คน หรอืต้องใช้ Chat Bot ช่วย แต่สำาหรับมือใหม่ๆ ท่ีเพ่ิงเริม่ต้นธรุกิจ 
Facebook เองก็มีตวัช่วยให้ค่ะ

             ถ้าอยากรู้ มาลุยกันต่อเลย  
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