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รูจ้กัลกูค้ากนัเสยีก่อน4
สิง่หนึง่ทีท่�ำให้ใครหลำยคน ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็
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ทัง้หมดทีก่ล่าวมาข้างต้น เป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงของการขายของออนไลน์ทีไ่ม่ประสบความส�าเรจ็ 

นั่นเอง

แต่ถ้าเราผลิตสินค้ามาแล้วล่ะ!!!

ท�ายังไงก็ไม่เกิดยอดขาย มันเกิดอะไรขึ้นกันนะ???

และถ้ามองกันจริงๆ เราต่างมองข้ามเร่ืองพวกน้ีมาตลอด น่ันคือ การท�า Customer Journey  

(การเดนิทางของลกูค้า) เพราะเราแทบไม่เคยรูจ้กัลกูค้าตวัเองเลย เราคดิแค่ว่ากลุม่ลกูค้าของเราต้องเป็น
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CHAPTER04รู้จักลูกค้ากันเสียก่อน
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เข้าไปในกิจวัตรประจ�าวันของกลุ่มลูกค้าของคุณได้อย่างแม่นย�ามากยิ่งขึ้น
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แต่ปัญหามันอยู่ตรงน้ี เม่ือคุณยิงโฆษณาแล้วไม่ได้ยอด คุณก็จะสรรหาวิธีการยิงโฆษณาต่างๆ 

มากมาย ก็ยังไม่ได้ยอด แล้วถอดใจจนเจ๊งนั่นเอง 

เราควรแก้ไขให้ถูกจุด โดยรู้จักลูกค้าให้มากๆ ว่าเขาต้องการอะไร และส่งสารน้ันๆ ผ่านไปให้ถึง

ลูกค้าของคุณนะคะ

“หมดยุคการเดาพฤติกรรมของลูกค้า”

เริ่มแรกเลย...

คุณต้องมองให้ออกก่อนว่าสินค้าของคุณท�ามาเพื่อใคร จะช่วยให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง 

เช่น ลูกค้ามีปัญหาเรื่องรองช�้า (ปัญหาปวดฝ่าเท้า ท�าให้เดินไม่สะดวก) ซึ่งท�าให้ต้องใส่รองเท้าสุขภาพ 
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เทคนิคการตั้งชื่อร้านให้ปัง 
เรียกตังค์ทันที

Username หรือชื่อร้าน 
Username จะอยู่ส่วนบนสุดของ Account จะเป็นค�ำไว้ส�ำหรับให้ Follower ค้นหำร้ำนของคุณ  

ตรงนี้ไม่ว่ำคุณจะ Post หรือ Add Comment ที่ไหน คนอื่นก็จะเห็นเป็นชื่อร้ำนของคุณเสมอ

หลักกำรส�ำคัญที่ผู้เขียนอยำกจะแนะน�ำมำก มีดังนี้

• อยำกให้เป็นช่ือที่มีควำมหมำยต่อตัวเรำหรือต่อแบรนด์ เพรำะเรำสำมำรถเอำเร่ืองรำวเหล่ำน้ัน 

ไปเล่ำในส่วนของ Story Telling (กำรบอกเล่ำเร่ืองรำวทีม่ำต่ำงๆ ของแบรนด์ ซึง่กำรต้ังช่ือแบรนด์

ก็จะมีส่วนผสมอยู่ในนั้น)

• ชื่อร้ำนควรมี Keyword บำงตัวที่ท�ำให้เห็นชื่อแล้วนึกถึงสินค้ำของคุณได้ เช่น Closet, Second 

hand, Book, Coffee, Travel

• ถ้ำชื่อแบรนด์ของคุณไม่วำ่งใน Instagram ลองต่อท้ำยด้วยค�ำต่อไปนี้

 � Office 

 � Official

 � Insta

 � เพ่ิมจงัหวัด ช่ือเมืองลงไป เช่น Dressforrent.Bkk (ควำมหมำยครบชดัเจน Dress for rent ชดุ

ส�ำหรับเช่ำร้ำนอยู่ที่กรุงเทพฯ)

• ก่อนทีเ่รำจะต้ังช่ือร้ำน เรำควรลองศกึษำช่ือร้ำนของเจ้ำใหญ่ๆ ในตลำดดูนะคะ เผ่ือว่ำเรำจะน�ำมำ

ปรับเปล่ียนใส่เข้ำมำในช่ือร้ำนของเรำได้ค่ะ เพรำะว่ำเวลำทีลู่กค้ำเสิร์ชช่ือแบรนด์ดังๆ ร้ำนของเรำ 

อำจจะแสดงขึ้นมำบน Feed ก็เป็นได้ (แต่ต้องระวังปัญหำเรื่องลิขสิทธิ์)

72



เทคนิคสร้างยอดขายให้เกิดขึ้นจริง
CHAPTER05

• ชื่อร้ำนจ�ำง่ำยและเหมือนกันทุก Platform ไม่ใช่แค่จ�ำง่ำยนะคะ แต่เป็นผลดีเวลำเสิร์ชหำรำ้นใน

แต่ละ Platform ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่ำงกำรตั้งชื่อเพจที่ซ�้ำกันแล้วดูเรียบง่ำย สวยงำม จ�ำงำ่ย  

ชื่อร้ำนบน Instagram : Instagram/starbucks

ชื่อร้ำนบน Facebook : facebook.com/Starbucks 

ชื่อร้ำนบน Twitter : Twitter.com/Starbucks
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เทคนิคการสร้าง Name ด้วย SEO  
ให้ลูกค้าค้นหาเจอก่อนใคร 

Name เป็นชื่อเหมือน Username แล้วสรุปวำ่แตกต่ำงกันตรงไหน? 

เจ้ำ Name ตัวนี้จะอยู่ใต้รูป ไม่ใช่ชื่อร้ำน ไม่สำมำรถเอำไปใส่ใน URL Link แล้วจะค้นพบเจอร้ำน

แอบแปลกอีกแล้ว!!!

ควำมพิลึกของ Instagram คือ เจ้ำ Name ตัวนี้ไม่ใช่ชื่อร้ำน แต่เป็น Keyword ของร้ำน ที่อำจจะเป็น  

Top Search Engine ที่เกี่ยวข้องกับร้ำนเรำ เพ่ือให้ลูกค้ำเสิร์ชหำในช่องค้นหำแล้วค้นพบร้ำนเรำจำก 

Keyword นั้นๆ 

ค�ำแนะน�ำ

• สำมำรถสร้ำง Name ด้วยภำษำไทยได้ 

• ใส่ Emoticon ได้ 

• แนะน�ำให้ใส่ Keyword ที่ส�ำคัญๆ เท่ำนั้น เพื่อจะได้ขึ้นเป็น Top ของรำ้นที่เมื่อเวลำลูกค้ำค้นหำ

ร้ำนของเรำจำก Keyword นั้นๆ 

• หำก Brand ยังไม่ดัง ไม่ควรต้ังช่ือ Name กับ Username ซ�้ำกัน จะท�ำให้เสียสิทธิ์ของกำรใช้ 

Keyword ไป จ�ำนวน Text มีน้อยควรใช้สอยอยำ่งคุ้มค่ำ

Instagram ค่อนข้ำงจะซื่อตรงมำก หำกเรำพิมพ์ผิดสักตัวอักษรเดียว Instagram จะไม่สะกดค�ำให้ 

ข้อมูลของร้ำนจะโชว์ตำมค�ำที่เรำพิมพ์ผิดเลย อันนี้รวมไปถึงเรื่อง Hashtag ด้วยเช่นเดียวกัน
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Username : asoderlind

Name : Amy Soderlind // Stylist

จำกตัวอย่ำงสังเกตได้ว่ำ 

• Username และ Name ตั้งชื่อแตกต่ำงกัน

• Name มีช่ือและนำมสกุลจริง และตำมด้วย 

Strong Keyword นั่นก็คือ Stylist 

• ที่น่ำเสียดำยคือ มีส่วนของนำมสกุลไปอยู่

ใน Username แล้ว ท�ำให้เสียพื้นที่ในกำรใส่ 

Keyword ที่ท�ำเงินไป

Username : robinhoodapp

Name : Robinhood

จำกตัวอย่ำงสังเกตได้ว่ำ 

• Username และ Name จะต้ังช่ือเหมือนกัน 

ต่ำงกนัเพียง Username เพ่ิมค�ำว่ำ app เข้ำมำ

• เมื่อชื่อ Username กับ Name ตั้งชื่อตรงกัน  

ท�ำให้พลำดโอกำสในกำรที่ ลูกค้ำใหม่ๆ  

ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจน้ี จะเสิร์ชแล้วค้นหำ

รำ้นเจอ 

• หำกว่ำเรำลองหำ Keyword ที่เกี่ยวกับ  

“Robinhoodapp” แล้วเรำอำจจะเปล่ียน 

Name เป็น “Free Stock Trading Platform”  

เป็นต้น
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วีธีตั้ง # Hashtag คาถาเรียกเงินล้าน
ทันตา 

แฮชแท็ก (Hashtag) คือ ค�ำหรือวลีที่น�ำหน้ำด้วยเคร่ืองหมำย “#” ซึ่งจะใช้ในโพสต์บน 

โซเชียลมีเดียต่ำงๆ เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจหัวข้อนั้นเจอโพสต์ของร้ำนเรำ 

เม่ือมีกำรค้นหำแฮชแทก็ มันดีตรงทีจ่ะช่วยให้ผู้ทีไ่ม่ได้ติดตำม Social Media ของเรำ สำมำรถ

ค้นหำเนื้อหำของเรำได้ ดึงควำมสนใจไปที่โพสต์ และกระตุ้นให้เกิดกำรโต้ตอบกันในโพสต์ด้วย

วิธีกำรใช้แฮชแท็ก (Hashtag) 

• คุณจะต้องพิมพ์โดยไม่เว้นวรรค 

• ห้ำมมีสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมำยวรรคตอนใดๆ 

ตัวอย่ำงเช่น #BangkokCountdown2022 #Book #Review #เส้ือผ้ำแฟช่ันรำคำถูก  

#ไว้รีวิวห้ำมบอกต่อ #ของดีบอกต่อ

เทคนิค

• เร่ิมที่กำรค้นหำและสร้ำง Keyword เพ่ือที่จะสร้ำง Hashtag เฉพำะตัวร้ำนของเรำ ควร

เป็นค�ำที่สั้น กระชับ จ�ำง่ำย หำกเรำใช้ Hashtag กว้ำงๆ ควรลองดูว่ำ Hashtag นั้นๆ ยัง 

Active อยู่หรือไม่ด้วย

• ก่อนที่เรำจะสนใจท�ำสินค้ำอะไร หรือขำยสินค้ำประเภทไหน ผู้เขียนอยำกให้คุณลอง 

Research Hashtag ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำของเรำก่อน เพื่อเช็คดูคู่แข่งด้วยเช่นเดียวกัน

• เม่ือได้กลุ่ม Keyword แล้ว ลองเล่ือนดูเร่ือยๆ ว่ำมีรูปไหนที่จะให้คุณหยุดน้ิวได้จำกรูป

เป็นร้อยๆ พันๆ
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เทคนิคน้ี ผู้เขียนได้ลองท�ำก่อนที่จะสร้ำงแบรนด์ของตัวเองข้ึนมำ โดยกำรเข้ำไปดู Hashtag ที่

เกี่ยวข้องทั้งหมดว่ำ คู่แข่งลงรูปอะไรบ้ำง แล้วรูปไหนที่จะท�ำให้ลูกค้ำหยุดนิ้วได้ รูปไหนคือรูปยอดนิยม 

ลองท�ำกำรบ้ำนตรงนี้ก่อน แล้วค่อยก�ำหนดรูปแบบของรูปที่ตัวเองจะโพสต์ 

สมมติเช่น สินค้ำที่เรำขำยเป็นสินค้ำประเภทคอลลำเจน ซึ่งเจ้ำคอลลำเจนน้ีจะนิยมมีรูป หรือ  

Packaging สีชมพู เรำก็อำจจะออกแบบเป็นแนวสีส้ม หรือสีโรสโกลด์ หรือไม่ก็ฉีกแนวเป็นสีแดงไปเลย 

เผื่อจะได้หยุดนิ้วลูกคำ้ได้ 

ตัวอย่ำง 

01 เมือ่เรำเสร์ิช “#cosmetic” เรำก็จะเจอ Hashtag ที่มีค�ำว่ำ Cosmetic เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นไอเดีย

เพิ่มเติมได้

02 คลิกเข้ำมำที่ #cosmetic จะเจอ Tab ยอดนิยม, ล่ำสุด และ Reels โดยรูปที่คัดมำที่หน้ำจอ  

“ยอดนิยม” Algorithm ของ Instagram จะสุ่มเลือกมำให้

01

02
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เทคนิคการคุมรูปภาพด้วยกรอบ 
วิธน้ีีจะค่อนข้ำงง่ำยทีสุ่ด เหมำะกบัร้ำนขำยสนิค้ำหลำกหลำยแบรนด์ หลำกหลำยประเภท และแต่ละ

สินค้ำสีกจ็ะไม่ได้มำทำงเดียวกนั เวลำโพสต์ลงบน Instagram ภำพรวมอำจจะไม่ได้ Smooth ดตูดิขดัตำได้ 

เทคนิคน้ีเพียงเรำท�ำกรอบใส่รูปภำพ โดยใช้กรอบสีพ้ืน สำมำรถเลือกสีได้ตำมใจชอบเลยค่ะ แต่ 

ผู้เขียนแนะน�ำว่ำ ขอบสี Mono Tone ขำวด�ำ จะช่วยให้คมุสต่ีำงๆ ทีอ่ยู่ในรูปของเรำให้สบำยตำมำกย่ิงข้ึน

ท�ำกรอบข้อควำมขึ้นมำ 
ช่วยให้ดูสวยงำมและเป็นระเบียบมำกยิ่งขึ้น

 รำ้นขำยเครื่องส�ำอำง
ก็จะคุมโทนยำกเช่นเดียวกัน 

ให้ท�ำกรอบข้อควำมขึ้นมำ ช่วยให้ดูสวยงำม
และเป็นระเบียบมำกยิ่งขึ้น  
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Application ที่ช่วยให้การแต่งภาพ  
คุมโทน Instagram ท�าได้ง่ายยิ่งขึ้น 
Canva 

เป็นแอพพลเิคชนั ส�ำหรบัสร้ำงส่ือกำรน�ำเสนอหลำกหลำยรปูแบบ เช่น Presentation, Poster, Card, 

Resume, Certificate, Infographic เป็นต้น 

ซึ่ง Canva นั้นจะมีขนำดมำตรฐำนให้เลือก หรือผู้ใช้สำมำรถก�ำหนดขนำดเองได้ Canva ใช้งำนง่ำย 

สวยงำม สำมำรถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ อีกทั้งยังมีกำรแยก Platform เพื่อควำมสะดวกแก่ผู้ใช้งำนด้วย 

เช่น Instagram Post, Instagram Ad, Instagram Story เป็นต้น

01 เริ่มต้นใช้งำนฟรีได้ที่ www.canva.com

02 แตะเมนู Home > Templates > Instagram post

02
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CHAPTER
ลงโฆษณาขั้นสูงผ่านตัวจัดการ Facebook หรือ Meta08

โครงสร้างของโฆษณา
ก่อนอื่นผู้เขียนอยากจะให้คุณเข้าใจโครงสร้างของโฆษณา ที่เราจะสร้างบนตัวจัดการกันก่อนค่ะ  

ซึ่งเราเรียกโครงสร้างนี้ว่า Facebook Ads Campaign Structure ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1 	 แคมเปญ	(Campaign) อยู่ระดับบนสุดของโฆษณา เอาไว้เลือกวัตถปุระสงค์ทัง้ 11 แคมเปญ

ที่ทาง Facebook เตรียมเอาไว้ให้ 

2 	 ระดับชุดโฆษณา	(Ad	set) จะเป็นการเลือกความสนใจ พ้ืนที ่การวางงบประมาณต่อวัน หรือ

การ Exclude ในส่วน Interest ที่เราไม่สนใจออกได้

3 	 โฆษณา	(Ad) เป็นการก�าหนดชิ้นงานในรูปแบบของรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ ที่เราเตรียมไว ้

เพ่ือน�าส่ือ (Content) เหล่าน้ีส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าของเรา เพ่ือให้ผลลัพธ์เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ที่เราวางแผนเอาไว้ 
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จับกลุ่มเป้าหมายให้อยู่หมัด ด้วยเทคนิค
การเลือก “ความสนใจ”

อย่างที่ผู้เขียนเกร่ินมาตลอดถึงเร่ืองวัตถุประสงค์ของการยิงโฆษณาว่า เราอยากให้ผลลัพธ์ออกมา

เป็นแบบไหน ต้องการสื่อสารถึงคนกลุ่มไหน ทั้งนี้หลังจากที่เราวาง Content เตรียมไว้ส�าหรับคนกลุ่ม

นั้นแล้ว เราก็สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้

โดยเราจะใช้ Strong Keyword ทีเ่รามีในมือ ต้ังแต่บทของการต้ังช่ือร้าน การเขียน BIO หรือแม้กระทัง่ 

Hashtag เราก็จะมี Strong Keyword กลุ่มนี้ที่อยู่ในมือเรา

แล้วน�า Strong Keyword นั้นมาสัก 1-2 ตัว พิมพ์ใส่ในช่องว่าง “เพิ่มข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 

ความสนใจ หรือพฤติกรรม” เพื่อให้ตัวจัดการจับ Keyword และแนะน�า Keyword อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ

ใกล้เคียงมาให้เราเลือกใช้เพิ่มเติม 

แต่ส่ิงหน่ึงที่การยิงโฆษณาผ่านมือถือไม่สามารถท�าได้คือ การไม่รวม (Exclude) กลุ่มที่เราไม่

ต้องการออกไปได้ ตัวอย่างหากสินค้าของเราเป็น Application เพ่ือดูแลหลังบ้านให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 

แต่ App ของเรารองรับเฉพาะระบบ iOS เท่าน้ัน กลุ่มลูกค้าของเรากจ็ะมีเฉพาะผู้ใช้งานทีใ่ช้ iPhone หรือ 

iPad เท่านั้น แต่การยิงโฆษณาผ่านมือถือโฆษณาจะไปแสดงทั้งผู้ใช้งาน iOS และ Android  

แต่ถ้าเรายิงโฆษณาบนตัวจัดการเพจบนคอมพิวเตอร์ จะสามารถเลือก “ไม่รวม หรือ Exclude” คน

ที่ใช้ Android ออกไป โดยโฆษณาจะแสดงเฉพาะคนที่ใช้ระบบ iOS เท่านั้น ท�าให้เราประหยดัค่าโฆษณา

และน�าส่งได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น


