
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พิชิตยอดขายด้วย Digital Marketing

โดย
ประสิทธ์ิ วรฉัตราวณิช

marketing@prasit.com
ที่ปรึกษาด้านการตลาดดจิทิลั และอีคอมเมิรซ์

○ การตลาดดิจิทัลในมุมที่ SMEs ต้องรู้ ○ 6 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้โฆษณาออนไลน์ขายของได้ 
○ การตลาดคอนเท็นต์ "เล่าอย่างไรให้ปัง"○ กลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ ไม่ใช่แค่ "ผู้สนใจ" 

○ กลยุทธ์เปลี่ยนแฟนเป็นลูกค้า ○ เทคนิคขายไว ○ กรณีศึกษา ฯลฯ

mailto:marketing@prasit.com


Content Communication/community                        Commerce

My Experiences

September 2000 20+ Years, Online Marketing Experiences

Engineer, Editor, Web Master, E-Retailer, Teacher, 
Digital Marketer, Producer, Consultant  Etc.
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นวตกรรมที่เปลี่ยนเร็ว

ความเป็นเลิศ
ด้านข้อมูลข่าวสาร

เป็นผู้น าด้าน
การแก้ปัญหา

ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

คลาวด์

เทคโนโลยีดิจิทัล

บิ๊ก ดาต้า โซเชียล โมบาย IoT

ความเป็นเลิศ
ในการด าเนินงาน

ผู้น าทาง
ด้านผลิตภัณฑ์

ความใกล้ชิด
กับลูกค้า

กระบวนการจัดการ และ
บริหารทรัพยากรต่างๆ

สินค้า และบริการ ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

องค์ประกอบของผูน้ าธรุกิจในยุคดิจิทัล

Source: Digital Disciplines



เวลาฝนตกปรอยๆ ลูกค้าจะอยากทานเค้ก...พออากาศอุ่นขึ้น อิตาเลียนแซนด์วิชจะขายด.ี..ก าไรเพ่ิม 20%

ยิ่งรู้จักลูกค้าลึกซึ้งเท่าไร ยอดขายก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น





ข้อเสนอที่ท าให้ลูกค้าตดัสินใจซือ้สินค้าในร้าน

ข้อมูลจาก: shopify.com



ปฎิเสธการช าระค่าสินค้า

วิธีการจัดส่งท่ีมีให้เลือกไม่ลงตัว

ขั้นตอนช าระค่าสินค้านาน และสับสน

ไม่อยากลงทะเบียน

เว็บไซต์โหลดช้า

เว็บไซต์ท างานผิดพลาด

เว็บไซต์ใช้งานยาก

เจอราคาถูกกว่าจากที่อ่ืน

ไม่มีบริการจัดส่งฟรี

ค่าจัดส่งสินค้าสูงเกินไป

เหตุผลที่ลูกค้าทิ้งตะกร้าช้อปปิ้งออนไลน์

source: baymard.com/checkout-usability

แต่สิ่งทีท าให้ลูกค้ากลบัมาซือ้ซ้ าคือ “บริการ” – Amazon.com สามารถส่งสินค้าไดเ้ร็วสุดภายใน 2 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อบนออนไลน์
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% การเจาะตลาดออนไลน์ของแต่ละธรุกิจ

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และ
ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และผิวพรรณ

เสื้อผ้า
และรองเท้า

บ้าน
และเฟอร์นิเจอร์

ของเล่นทั่วไป

ของใช้
ส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์
ดูแลบ้าน

ผลิตภัณฑ์
ซ่อมแซม-ต่อเติมบ้าน

ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม

ผลิตภัณฑ์
ดูแลสัตว์เลี้ยง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับผู้บริโภค

แหล่งข้อมูล: Euromonitor

ภูมิทัศน์ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย (2017 – 2022)



เดสก์ทอป        โมบาย ข้อความ        ภาพ/วิดีโอ ค้นหา        ค้นพบ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล



เข้าใจ"การตลาด"(ฉบับรวบรัด)

Marketing Campaign
(กิจกรรมต่อเน่ืองท่ีหวังผลตามเป้าหมาย)

Target
(กลุ่มเป้าหมาย)

Profit
(ก าไรทัง้ท่ีจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้)

ไอเดีย แบรนดิง้ โปรโมชัน่ เปิดตวั เปล่ียนใหม่
อยากได้ ซือ้แพง ซือ้เพิ่ม ซือ้บอ่ย ซือ้ลว่งหน้า ฯลฯ

ช่ือ อาย ุต าแหนง่งาน สถานภาพ
ความสนใจ พฤตกิรรม จิตวิทยา ฯลฯ

ราคาท่ีลกูค้าพอใจ และธุรกิจได้ก าไร
ซือ้ด้วยความ”ต้องการ” แพงได้



กลยุทธ์การตลาดภายใต้สภาพแวดล้อมดิจิทัล

ลูกค้า ข้อมูล ก าไร

$

การซื้อขาย
TRANSACTION

การมีส่วนร่วม
ENAGAGEMENT



ลูกค้า ข้อมูล ก าไร (โอกาส)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สนใจ

ผู้เย่ียมชม
ลูกค้าตัง้หวัง
ผู้ซือ้สินค้า
ผู้บริโภค

ลูกค้าขาจร
ลูกค้าขาประจ า

แฟนพันธ์ุแท้ (สาวก)
ฯลฯ

ประวัตลูิกค้า
(ช่ือ อายุ เพศ อาชีพ ท่ีอยู่ ฯลฯ)

สินค้า หรือบริการ
ความถี่ในการบริโภค
รสนิยม ความช่ืนชอบ

พฤตกิรรม
ความสนใจ
ไลฟ์สไตล์

คุณค่าของชีวิต
ฯลฯ

ขายเชิงปริมาณ
ขายของท่ีแพงขึน้
ขายเป็นเซ็ท
ขายสมาชิก

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ธุรกิจใหม่ พันธมิตรใหม่

ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่
โปรโมชันท่ีแม่นย า

แคมเปญจ์ที่ประสบความส าเร็จ
การให้บริการหลังการขายแบบเชิงรุก

ฯลฯ

การตลาด 4.0 เปลี่ยนลกูค้าเป็นข้อมลู เพิ่มโอกาส ตอ่ยอดธรุกิจ



ข้อแลกเปลี่ยนที่ธุรกิจดิจิทัลทั่วโลกต้องการ



• อีบุ๊ค
• คลิปวิดีโอ “ฮาว-ทู”
• แก้ปัญหาชีวิตแบบง่ายๆ (life hack)
• เทมเพลตสไลด์
• เครื่องมือออนไลน์
• กรณีศึกษา (case study)
• คูปอง-ส่วนลด 
• เช็คลิสต์ต่างๆ
• วอลล์เปเปอร์
• ริงโทน

• รายชื่อเว็บไซต์ภาพ/วิดีโอฟรี
• สรุปหนังสือขายดี
• สูตรท าอาหาร
• สัมมนาออนไลน์
• ตัวอย่างฟรี (หนังสือการ์ตูน, นิยาย ฯลฯ)
• นิวสเล็ตเตอร์
• การ์ตูนสั้น
• คลิปข าๆ 
• ฯลฯ

นักการตลาดใช้ของฟรีอะไรแลกข้อมูลลูกค้า



https://www.simplegreensmoothies.com/

แจก Smoothies สูตรเด็ด 7 วันเห็นผล แลกกับอีเมล์



In exchange for an email address,
you need to give away something for free.



ธุรกิจมีอะไรท่ีสามารถให้ฟรีได้ และเป็นสิง่ท่ีลกูค้าต้องการ เพื่อสร้างแรงจงูใจ
"อย่าให้ในสิ่งที่ธุรกิจไม่ได้ท า หรือไม่เก่ียวข้อง"

การท าตลาดดิจิทลั มกัจะเร่ิมต้นด้วย…(สิ่งเร้า)แรงจงูใจ - ของฟรี

สิ่งที่ให้ฟรีไป นั้นต้องตอบค าถามต่อไปนี้ได้?
ของสิ่งนั้นมีคุณค่าอะไรกับลูกค้า?

มันเป็นประโยชน์ หรือช่วยอะไรลูกค้า หรือไม่?
แก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้า?

เป็นของที่เราสามารถท าได้โดยง่าย หรือไม่?

แล้วจะเสนอ(ของฟรี)อะไรดีล่ะ? 



จงบอกลูกค้า ว่าเรามีอะไรให้ :D
แล้วให้เขาได้รับประสบการณ์เล็กน้อย เพ่ือรู้ว่าสินค้าของเราดียังไง

จงให้ลูกค้าแค่ได้ชิม (ลิ้มลองประสบการณ์เบาๆ)

แล้วพวกเขาจะกลับมาซื้อคุ้กกี้ของเรา





โทรหา สาธิต (ถ้า)เชื่อสนิท
…ปิดการขาย…

โพสต์เฟซไป ให้ความรู้  ดูสนิท
…ปิดการขาย…

รูปแบบในอดตี รูปแบบใหม่

รูปแบบการขายสมัยใหม่

โทรหา

นัดสาธิต คัดกรอง
กลุ่มเป้าหมาย

สื่อสังคมออนไลน์

ให้ความรู้ การมีส่วนร่วม

SOCIAL
SALES



เปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบต่างๆ ของโฆษณาที่มีผลต่อความส าเร็จของยอดขาย

กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดล้อม

ความใหม่
ความคิด

สร้างสรรค์

การรับรู้ แบรนด์

ประเด็นที่
สอดคล้อง
และส าคัญ

พฤติกรรม
ความสนใจ
ไลฟ์สไตล์
ฯลฯ

คอนเท็นต์
ความฉลาด
ความสนุก

เป็นปัจจุบัน
ทันสมัย

จ านวนคน
ที่รับรู้โฆษณา

อารมณ์
ความรู้สึก

ความน่าสนใจ
และน่าจดจ า



CONTENT MARKETING
บล็อก ข่าวสาร บทความ เร ือ่งเลา่

ภาพถา่ย หนังสอื ไฟล ์pdf อบีุก๊

ภาพในอนิสตาแกรม สตูรอาหาร เซลฟ่ี

ทปิการแต่งหนา้ อพัเดทสนิคา้รุน่ใหม่

นิวสเล็ตเตอร ์แคตะล็อกสนิคา้ บทกวี

คลปิวดิโีอ การสอน เชค็ลสิต ์

แนะน าหนังสอื อเีมล ์

#แฮชแท็ก แบบสอบถาม

สไลดพ์รเีซนเทช ัน่ อนิโฟกราฟิก ภาพวาด

พอดแคสต ์ทปิต่างๆ วดิโีอบนัทกึ ต านาน

สมัมนา และอืน่ๆ อกีมากมาย

FINDING YOUR RIGHT PEOPLE.

PEOPLE WHO WANT WHAT YOU HAVE TO OFFER.

หากลุ่มเป้าหมายที่ใช่
แล้วให้สิ่งที่พวกเชาชอบ

HAPPINESS or PROBLEM SOLVING

ตอบโจทย์
บันเทงิ หรือ บรรเทา

แก้ปัญหา หรือ ให้โอกาส
ยารักษาโรค หรือ วติามนิ



อินโฟกราฟิก+โฆษณา 



ค าตอบ
แก้ปัญหา
ลดทุกข์

โอกาส
เพิ่มสุข
ก้าวหน้า
ส าเร็จ

ปัญหา

น่าสนใจ

เนือ้หา

อารมณ์

ขั้นตอนการพัฒนา "คอนเท็นต์การตลาด"

ผลิตภัณฑ์



https://www.facebook.com/JonesSaladThailand/

สูตรการสร้างคอนเท็นต์ของ Jones Salad
1,002,661 people like this



ถ้าลูกค้า"ชอบ"คุณ
พวกเขาจะสนใจคุณ

และถ้าพวกเขา"เชื่อ"คุณ
พวกเขาก็จะซื้อของคุณ

ซิก ซิกลาร์
นักเขียน นักขาย และนักสร้างแรงบันดาลใจ



กลยุทธ์การตลาดคอนเทน็ต์

Content -> Convince -> Convert

การตลาด”คอนเท็นต์” เน้นสร้างอารมณ์ให้กลุม่เปา้หมายรู้สึกอยากได้ พร้อมทัง้ให้เหตุผลจนพวกเขาตัดสินใจซือ้
เล่าในส่ิงที่พวกเขาชอบ ให้ข้อมูลที่ท าให้พวกเขาเช่ือ แล้วลูกค้าจะช้อปฯ โดยไม่ลังเล



การตลาดคอนเทน็ต์ = แบรนด์อยากบอก ꓵ ลูกค้าอยากรู้

ลูกค้า
ต้องการ
รู้อะไร 

สนใจอะไร

แบรนด์
ต้องการ
บอกอะไร
เก่งอะไร
คุณค่าคือ?

การตลาด
คอนเทน็ต์

ꓵ

คอนเท็นต์ที่ดีต้อง "สอดคล้อง" และ "ส าคัญ" กับพฤติกรรม ความสนใจ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

ผลติภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย

เร่ืองเล่า

- คณุสมบตัิ
- คณุประโยชน์
- ข้อได้เปรียบ
- คณุค่า
- ฯลฯ

- ข้อมลูประชากร
- ต าแหน่งท่ีตัง้
- ความสนใจ
- พฤติกรรม
- ฯลฯ

ข้อความ ภาพ คลปิ  ฉลาด สนกุ สร้างสรรค์ ให้ความรู้ ฮาวท ูสานฝัน ส าเร็จไว ไอเดียดี วิธีแก้(ปัญหา)ง่ายนิดเดียว ฯลฯ

PRODUCT
MARKETING

TARGETED
MARKETING

CONTENT MARKETING



มาท างานวันแรก แค่ชุดเจิดจ้าสดใส ก็เห็นแววสถาปนิกมือหนึ่งแล้วรวยอะไร ไม่เท่ารวยเพื่อน

ก็นึกถึงเรื่องท่ีมีความสุขสิแม่สามี จะชอบฉันไหมนะ

ลูกค้าซื้อผลลัพธ์ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์

ค าถามคือ สินค้า หรือบริการของคุณให้ค าตอบอะไรที่มีคุณค่าต่อลูกค้าบ้าง?



เร่ืองที่เล่า ประเดน็ที่โพสต์ โฆษณาที่ส่ือ ควรจะครอบคลุม

หวัข้อเร่ือง
สิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย
ของคุณสนใจ

หรือให้ความส าคัญ

เนือ้หา
คุณค่าที่ธุรกจิ

ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ
ของคุณมีให้ได้

เนือ้หา
หลัก

เล่าอย่างไรให้ได้ เขียนอย่างไรให้โดน

เพื่อน ข้าวเกรียบ 
(อร่อย, เพลนิ)

ผงซักฟอก
(ผ้าขาว, โดดเด่น)

ความก้าวหน้า

สเปรย์ปรับอากาศ
(กลิน่, อารมณ์)

ความม่ันใจ

ความสุข
น า้ตาล

(หวาน, สดช่ืน)
ฮานามิ – ข้าวเกรียบรวยเพื่อน
โอโม่ – ซักผ้าขาว ให้คุณโดดเด่นกว่าคนอ่ืน
เกรด – สร้างความม่ันใจ เรามีกลิ่นนีใ้ห้คุณ
มิตรผล – เตมิความสุข ด้วยน า้ตาลมิตรผล (KitKat, Crystal, etc.)



Creative Thinkers are always see, what we’ve never seen.

สอดคล้อง – ชอบดู ความสุขบังเกดิ

ส าคัญ – มีอยู่ โดดเด่น แต่เข้ากันได้

ไก่ทอดฮอตสไปซี่ ∩ หน้ากากมด = ฉากแห่งความทรงจ าของกลุ่มเป้าหมาย



กรณีศกึษา: KFC Hot Spicy & Mask Rider

ไก่ทอด Hot Spicy ไอ้มดแดง Mask Rider

ช็อตเดด็
ที่ทกุคนจ าได้

Tie-In
เล่นใหญ่ ไม่เล่นเยอะ

(แบค็กราวด์ที่โด่ดเด่น)

สอดคล้อง

ส าคัญ
แบรนด์อยากบอก ลูกค้าอยากรู้(ดู)

ทกุคนมีฮีโร่ในดวงใจ จดจ าซีนเด็ดไม่มีวนัลืม ท าอย่างไรให้ไก่ไปอยู่ในซีนประทบัใจนัน้ :D

เทคนิค Tie-In ผลิตภณัฑ์ให้เข้าไปในความทรงจ าของผู้บริโภค

Hero shot ∩ Hot Spicy



แนะน าแบรนด์ กระตุ้นให้ด าเนินการ

เตือนจ า = เร่ืองอยากบอกให้รู้ ข้อสังเกต = ให้รู้จ า ส าคัญนะ



ภาพขาย ดงึดดูความสนใจ (HERO SHOT)
(ภาพที่ท าให้ผู้บริโภคมีความสขุกบัสินค้า หรือบริการ)

มุมซ้ายล่าง
“เตือนจ า – อยากบอกอะไรใหผู้บ้ริโภคไดรู้้”

มุมขวาบน
“กระตุน้ใหด้ าเนินการ Call To Action อยากใหท้ าอะไรบางอย่าง”

มุมซ้ายบน
“แนะน าแบรนด์ อยากใหรู้้จกั อพัเดท ฯลฯ”

มุมขวาล่าง
“ขอ้สงัเกต –ใหรู้้จ า ส าคญันะ”



• ใครใช้
• ใช้ท าอะไร
• ใช้อย่างไร
• ใช้เมื่อไร
• ใช้ท าไม
• ท าไมต้องใช้
• จ าเป็น หรือต้องการ
• ฯลฯ

• ปัญหากวนใจ
• ความสนใจ
• ความปรารถนา (ความสุข)
• ชอบ และไม่ชอบอะไร
• อาศัยอยู่ที่ไหน
• รายได้ ฐานะ อายุ เพศ
• คุณค่าของชีวิต
• ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ เรื่องเล่า กลุ่มเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย

เรื่องเล่า
(เหตุผลที่ต้องใช้)

น้ ายาเอนกประสงค์
ท าความสะอาดอะไรได้บ้าง?

21 ของใช้สะอาด
ครอบครัวปราศจากโรคภัย

ของใช้ ผลิตภัณฑ์ ทางเลือก

จาน ซนัไลด์ น า้ยาเอนกประสงค์

พืน้บ้าน มาจิคลีน น า้ยาเอนกประสงค์

คุณใช้น้ ายา____ถูพื้น
(ภาพน้ ายาเอนกประสงค์)



ทุกนาทมีีค่า เดนิตามฝัน ท าสิ่งที่รัก
#ลดเวลาล้างจานเพิ่มเวลาให้กับชีวติ

https://www.facebook.com/SunlightTH



CUSTOMER INSIGHTS: ”เสียเวลาล้างจาน จนไม่ได้ท าอย่างอื่นเลย...” จิงดิ?

Content Mkt. Canvas: Sunlight Dishwasher Detergent 

เพิ่มเวลาให้กับชีวติ

ลดเวลาล้างจาน

RELEVANCE

CONSISTENT

ล้างจานสะอาดเร็ว
(ใช้เวลาน้อย)

ไม่มีเวลา
(งานบ้าน – ล้างจาน ฯลฯ)

ได้ท าตามฝันเหลือเวลา

Product
Marketing

(FABV)

Targeted
Marketing

(BID)

Content Marketing
(VALUABLE STORY MAKES SALES)

OPPORTUNIES

SOLUTIONS



สบู่กลีเซอรีน

สบู่
(ผลิตภัณฑ์)

คอนเท็นต์
(เรื่องเล่า"สบู่ที่มีของเล่นอยู่ภายใน")

กลุ่มเป้าหมาย
(สบู่ส าหรับเด็กเล็ก)

ของเล่น = คอนเท็นต์ที่มีคุณค่า
1. สบู่ดูน่าสนใจมากขึ้น (อารมณ)์
2. ราคาเพ่ิมขึ้นได้ (เหตุผล)
3. ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายชัดเจน (เด็กเล็กชอบของเล่น)
4. เปลี่ยนชีวิตผู้บริโภค เด็กอยากอาบน้ า สบู่หมด ได้ของเล่น (Reward)
5. สบู่หมดเร็ว ซื้อซ้ า ยอดขายเพิ่ม (Repeat sell)
6. เปลี่ยนชีวิตลูกค้า ผู้ปกครองแฮปปี้ เด็กสนุกกับการอาบน้ า (Happiness)

CONTENT MARKETING FOR PRODUCT
(ผลิตภัณฑ์-เร่ืองงเล่า-กลุ่มเป้าหมาย : สบู่ - ของเล่น - เดก็เล็ก)



เสือ้ยืดเสือ้ยืดข้อความ ข้อความ
ที่มีความหมายดีๆ

มีคุณค่า

ของขวัญอวยพร ค าอวยพร=คุณค่าข้าวสาร=คุณประโยชน์

CONTENT MARKETING + PRODUCT = NEW THING





สูตรพืน้ฐาน"พาดหัวเร่ือง"ให้น่าสนใจ
ตัวเลข/ค ากระตุ้นอารมณ์ + ค าข(ย)าย + สินค้า หรือเกี่ยวข้อง + ค าสัญญา

9 เทคนิคใช้ แอพบัวหลวง เอ็มแบงก์กิง้ ขัน้เทพที่คุณก็ท าได้
ตัวเลข ค าสัญญา

ค าข(ย)าย

สินค้า/บริการ

ส่ิงที่หวัหน้าไม่ต้องการให้คุณรู้...
(หนงัสือบริหารส าหรับลกูน้องท่ีก าลงัจะเป็นหวัหน้าคนอ่ืน)

ค ากระตุ้น

สินค้า (เก่ียวข้อง)

ค าสัญญา

ค าขยาย – เช่น เจ้านายทัว่โลก, เจ้านายจอมเฮ๊ียบ ฯลฯ
ค าสญัญา – สิ่งท่ีธุรกิจอยากบอกกบัลกูค้า และผู้บริโภค



ค ากระตุ้นอารมณ์ในเชิงจติวิทยา

• ฟรี, รวย, โชค, ดวงฯลฯ
• ช่ือคนดงั ดารา ฯลฯ
• ผู้ เช่ียวชาญ
• เคลด็ลบั ทางลดั
• ด่วน ลดขัน้ตอน
• ง่าย ไม่ต้องออกแรง

• ห้ามพลาด
• โอกาสสดุท้าย
• ระยะเวลาจ ากดั
• ความลบั เปิดโปง แฉ
• น่ารัก น่าหลงไหล
• เซก็ซี่
• เพ่ิมขีดความสามารถ 

(เก่งเร็ว ฉลาดขึน้ ฯลฯ)

• คาดวา่... เป็นไปได้ท่ี...
• อิสระ หลดุพ้น...
• เป็นที่ถกเถียง
• ไวรัล
• ไม่น่าเช่ือ มหศัจรรย์
• ไม่อยากเช่ือเลยวา่...
• คาดไม่ถึง ไม่คิดเลยวา่...
• ลกึลบั ไขปริศนา ฯลฯ

Secretiveness

Destructiveness



"พดูอังกฤษเก่งได้ ไม่ต้องง้อแกรมม่า"

"5 วิธีสวยไว ไม่ต้องพึ่งมีดหมอ"

"How-To Without" + Offer Formula

"รวมโปรฯ เที่ยวก่อนสิน้ปี ไม่ต้องรอโบนัส"

"เทคนิคสร้างเพจให้ขายของได้ ไม่ต้องใช้โฆษณา"

" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "

สิ่งท่ีอยากได้ (ง่าย ไว มาก ก่อน ฯลฯ) + ข้อเสนอ (ฟรี แลก ลด แถม ฯลฯ)



เทคนิคโพสต์: ตั้งค าถาม เพื่อขายของ
โยนค าถามให้ลกุค้าตอบ



"ข้อความโฆษณาท่ีแข็งแรง ยงัสู้ ข้อเสนอท่ีออ่นแอไม่ได้" 
Gary Halbert

ในทางกลบักนั ข้อเสนอทีแ่ข็งแรงยงัท าใหป้ระสบความส าเร็จได ้แมก็้อปป้ีจะอ่อนแอปานใดก็ตาม

อย่ามัวท าแต่คอนเทน็ต์ แล้วลืมเน้นกระตุ้นยอดขาย



นักการตลาดที่เข้าใจการขาย จะสื่อสารโดยตรงกับจิตใต้ส านึกของลูกค้า
จิตส านึก (เสียงที่ดังในหัว)

• สิ่งที่ได้เห็น เสียงที่ได้ยิน 
• การให้เหตุผล (อย่างนี้นี่เอง)
• ความเข้าใจ (อ๋อ...)
• ความคิด (ขอคิดแป๊บ...)
• ความฝัน (เหมือนจริงเลย)

จิตใต้ส านึก (ไม่ได้ยิน แต่มีอิทธิพล)

• ท าได้โดยอัตโนมตัิ 
• ไม่ทันรู้ตัว
• ตัดสินด้วยอารมณ์ ความรู้สึก
• ครีเอทีฟ ปิ๊งแว้บ คิดได้ไง
• ความทรงจ าระยะยาว

ยิ่งท าให้สมองท างานง่าย ยิ่งขายของได้ง่ายขึ้น (Don’t make me think)



สมองขวา
ชอบไอเดีย ศิลปะ อารมณ์ ฯลฯ

ภาพท่ีเห็น
ความคิดสร้างสรรค์

จินตนาการ
สีต่างๆ
อารมณ์
ดนตรี
ศิลปะ
ฯลฯ

สมองซ้าย
สนใจข้อมูล ตัวเลข เหตุผล ฯลฯ
ค าพดู
ดิจิทลั
กลยทุธ์
คณิต ตวัเลข
แผนการ
ตรรกะ
สญัลกัษณ์
ฯลฯ 

ตาซ้าย ตาขวา

ดังนั้น ข้อมูลที่ป้อนให้สมอง ต้องสอดคล้อง และล่ืนไหล (Processing fluency)

นักการตลาดมีเวลาแค่  2 – 3 วินาทีในการให้ข้อมูลลูกค้า

ตาซ้าย ชอบดูภาพ (สมองขวา) และตาขวา ชอบข้อมูล (สมองซ้าย)



ความลับของสมองที่นักการตลาดต้องรู้
ค าถาม: คณุคิดวา่ โฆษณาชิน้ไหนที่มีคนสนใจ (อ่าน และคลิก) มากกวา่กนั

ขัดแย้งกับการท างานของสมอง สอดคล้องกับการท างานของสมอง



สมองซ้าย

ตาซ้าย

สมองขวา

ตาขวา

90% อ่าน และคลิกโฆษณาชิ้นนี้
การน าส่งข้อมูลเข้าสู่สมองไดเ้ร็วที่สุดคือ ให้ตาซ้ายได้เห็นภาพ และตาขวาได้เห็นข้อมูล ถ้าภาพน่าสนใจ และเนื้อหามีคุณค่า เกิดการรับรูแ้น่นอน





ภาพไหนช่วยให้คุณขายของได้ดีกว่า

The product in photo ready to use. (right handle) – mind interaction
(sell how product use in the future - มโน)

Remove the product from their packaging



ต าแหน่งของภาพการใช้ผลติภณัฑ์ หรือผลลพัธ์ท่ีได้ให้วางไว้ทางขวา เพ่ือให้สมองซ้ายได้ตดัสนิใจ (เห็นด้วยกบัสมองขวา)

สมองขวา เลง็ - สมองซ้าย ลัน่ไก

โฆษณาที่ขายของต้องท าให้ลูกค้าเห็นคุณค่าด้วยเหตุผล
ตอบได้ไหมว่า สองภาพนี้ มีอะไรที่เหมือนกัน?



Sell Car With Lifestyle

FEELINGS + THOUGHTS + EMOTIONS

HOW ADVERTISING WORKS



มนุษย์ชอบมองตามสิ่งที่คนอื่นก าลังมอง

https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/baby-heat-maps.htm

call to action call to action



นายแบบ หรือนางแบบ จะต้องส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชัดเจน



ผู้บริโภค คือ มนษุย์ท่ีมี"มโน“ ภาพนางแบบท่ีดดีู จะท าให้เสียงในสมองบอกว่า ถ้าฉนัได้ใส่ชดุพวกนี ้ฉนัก็คงดดีูไม่แพ้พวกเธอหรอกนะ

ภาพขายสินค้าแฟชั่น : ต้องเลือกนางแบบที่ดูดี



คุณรู้สึกอย่างไรกับโฆษณาขายชดุกระเบื้องสดุหรู

ภาพนางแบบแม้จะดึงดูด (ตาซ้ายเห็น สมองขวาเกิดอารมณ์) แต่ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอไม่ไปด้วยกันเท่าไร ผลลัพธ์คือ "ขายไม่ได้" 
สมองขวา...เล็งผิด สมองซ้าย ไม่ลั่นไก...หรือลั่นไกไม่ถูกเป้า



What is this pen?

ภาพสร้างแบรนด์

What is he drawing?

ภาพสร้างยอดขาย

ลกูค้าตดัสินใจซือ้ เพราะผลลพัธ์ท่ีเขาจะได้ ไมใ่ช่ผลิตภณัฑ์

logo

ภาพสร้างแบรนด์ กับภาพสร้างยอดขาย

ขั้นตอนขาย (Sale funnel) = ภาพที่โชว์ให้เห็นการใช้งานในอนาคต



โลโก้ของสินค้าวางตรงไหนดีที่สุด
ต าแหน่งของโลโก้มีผลต่อการจดจ าของผู้บริโภค

การกระตุ้นให้จิตใต้ส านึกท างานกับแบรนด์มากเท่าไร ยิ่งเพิ่มการจดจ าได้มากเท่านั้น
“นักการตลาดที่เข้าใจ จะเสนอขายผลติภัณฑ์ (แบรนด์) กับจิตใต้ส านึกของผู้บริโภค”



“คอนเท็นต์คุณภาพ (เข้าใจง่าย สนุก ตลก ฯลฯ) และมีคุณค่า (แก้ปัญหาได้ ใช้ได้จริง เพิ่มก าไร ให้ค าตอบ ฯลฯ)”

อร่อยดี
มีประโยชน์

คุณสมบัตขิองคอนเทน็ต์การตลาด

นกัการตลาดคอนเทนต์ ก็คล้ายเชฟเก่งๆ ท่ีสามารถท าให้คุ้กกี ้กบัหน่อไม้ฝร่ัง รวมกนัแล้วยงัอร่อยได้
สามารถเปลี่ยนข้อเท็จจริงของสนิค้า หรือบริการ ให้กลายเป็นเร่ืองเลา่ท่ีลกูค้าได้ยินแล้ว รู้สกึชอบ (อารมณ์) และเชื่อ (เหตผุล) 

คุ้กกีห้น่อไม้ฝร่ัง
ที่แสนอร่อย :D



“เพราะการสร้างลูกค้าออนไลน์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจ
ด้วยการแบ่งปันเรื่องราว หรือสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์(มากๆ)กับลูกค้า”

การตลาดคอนเท็นต์ (content marketing)



สร้างการรับรู้แบรนด์

สร้างแทรฟฟิกให้กับเวบ็ไซต์
เพิ่มยอดดาวน์โหลดและตดิตัง้แอพฯ 
หรือระบบข้อความต่างๆ

รักษาฐานลูกค้าเก่า
เพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่

ลดค่าใช้จ่ายการตลาด

รีววิการท าตลาดของคู่แข่ง

เพิ่มยอดขาย

เข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย
ได้ค่อนข้างแม่นย า

วัดผลส าเร็จ
ของแคมเปญจ์ได้

ข้อได้เปรียบของ
การท าตลาดด้วย

เฟสบุ๊ค

(Awareness, Engage & Conversion)

(Reach & Target)

(Brand Awareness)

(CTW, App Install & Message)

(CRM & Get Leads)

(Low Cost Advertising)

(Up-Selling & Cross-Selling)

(Info and Ads, Why am I seeing this ad? Etc.)



โฆษณาเฟสบุ๊คท างานอย่างไร?

ข้อมูล

ผู้ใช้โฆษณา
เจ้าของธุรกิจ

ผู้ใช้เฟสบุ๊ค

งบประมาณที่ใช้ในการโฆษณา

พฤติกรรม
ความสนใจ

ข้อมูลประชากร
ฯลฯ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายโฆษณา

ไลค์ คอมเมนต์ แชร์โพสต์ ดูคลิป แชท ฯลฯ

ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ซ้ือ
สินค้า/บริการ

รายได้

By Prasit Worachatrawanit



WHY

ค าถามก่อนท าโฆษณาบนเฟสบุ๊ค

ใครคือลูกค้าของคุณ? ท าไมเขาต้องซื้อสินค้าของคุณ



กลุ่มเป้าหมาย

ราคาที่ใช่
ถูก-แพง-คุ้ม

สินค้าเป็นอย่างไร
สวย ใหม่ ใหญ่ เล็ก ฯลฯ

ประโยชน์สุด
คุณภาพเย่ียม

หลักฐาน
อะไรที่

ท าให้เช่ือ

หาซือ้ที่ไหน
สะดวกสุดๆ

ขัน้ตอน
ใช้ยาก-ง่าย
สนุก-ซีเรียส

ฯลฯ
ใครน่าจะใช้สิ่งนี ้
หรือบริการนี ้

ชอบข้อเสนอ
แบบใด

ลด แลก แจก
แถม ฯลฯ

ส่วนผสมการตลาด กับการหากลุ่มเป้าหมาย



มีก าลังซือ้

พฤตกิรรม

ช้อปป้ิง

สนใจ

สินค้า

กลุ่มเป้าหมาย
ที่น่าสนใจ

เทคนิคการเลือกกลุ่มเป้าหมายนักช้อป



นักการตลาด"คิด"ก่อนโพสต์

การมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์

คิดเสมอว่า คุณก าลังจะ
เปลี่ยน"แฟน"เป็น"ลูกค้า"

ทุกครั้งที่คิดจะ
โพสต์บนโซเชียลมีเดีย

อย่าสนใจแค่การรับรู้
ต้องดูที่ผลส าเร็จด้วย



เปล่ียนแฟนเพจเป็นลูกค้าอีคอมเมิร์ซ

พบเห็น
โฆษณาบนเฟซบุ๊ก

สนใจข้อเสนอ
โหลด”อีบุ๊ก”ฟรี

แลกกับ
"อีเมล์"

ส่งโฆษณาซ้ า 
ย้ าให้ตัดสินใจ

ซื้อสินค้า

ผู้เยี่ยมชม
(visitor)

ลูกค้าตั้งหวัง
(leads)

เปลี่ยนเป็นผู้ซื้อ
(convert to buyer)



การมีส่วนร่วมที่มีความหมายจริงๆ (MEANINGFUL ENGAGEMENT)

https://newsroom.fb.com/news/2017/12/news-feed-fyi-fighting-engagement-bait-on-facebook/

โหวตแบบนี้ได้
คอมเมนต์ซ้ าๆ

(4 ข้อความ)
เฟสบุ๊คมองว่า

"ไร้ค่า" และ
"ไร้ความหมาย"

กลายเป็น
สแปมคอมเมนต์

แชร์เพื่อนโดยตรง
ทีละ10 คน เพื่อ
ชิงรางวัล คุณค่า
ของการมีส่วนร่วม
ไม่ได้มาจากโพสต์
โดยตรง แชร์เพราะ
อยากได้รางวัล
(ดีมานด์เทียม)

การหลอกให้ ไลค์โพสต์ แท็กเพื่อน ชวนแชร์ และคอมเมนต์ โดยไม่มีเหตุผล (ไร้ค่า ไร้ความหมาย) เลิกท าได้แล้ว
เพราะกลไกการท างาน หรืออัลกอริธึมของเฟสบุ๊คจะลงโทษด้วยการน าส่งโพสต์ลักษณะนี้ให้ถึงลกูเพจน้อยลงไปอกี

Like ชวนเชื่อ เพื่อให้สมหวังอะไรบางอย่าง
โดยไร้เหตุผล ยิ่งกว่าไร้ความหมาย (จดหมายลูกโซ่)



กลยุทธ์คอนเท็นต์: โพสต์วิดีโอคลิปท่ีสร้างการมีส่วนร่วมได้ดี (เก็บข้อมูลความสนใจน าไปสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบ custom audience ได)้ 
เพ่ิมการมีส่วนร่วมด้วยการให้แชร์ และคลิกอ่านคอมเมนต์ สร้างโอกาสค้นพบในเสิร์ชด้วย #คีย์เวิร์ด แถมยังใช้ emoji เพ่ิมอารมณ์ความน่าสนใจ 

การมีส่วนร่วมที่มีความหมายจริงๆ (MEANINGFUL ENGAGEMENT)

https://www.facebook.com/cchannel.thailand/



สิ่งที่นักการตลาดโพสต์ vs. สิ่งที่ผู้บริโภคอยากเห็น
นักการตลาด % ผู้บริโภค %

โพสต์สอนอะไรบางอย่าง (How-To) 61% ลดราคา (Discount & Sales) 72%

โพสต์เรื่องเล่า (Story) 58% โพสต์น าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ 60%

โพสต์สร้างแรงบันดาลใจ 53% โพสต์สอนอะไรบางอย่าง (How-To) 59%

โพสต์ประกาศของบริษัท 51% โพสต์สร้างความบันเทิง 56%

โพสต์สร้างความบันเทิง 47% โพสต์สร้างแรงบันดาลใจ 49%

โพสต์น าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ 46% โพสต์ประกาศของบริษัท 41%

โพสต์น าเสนอตัวตน และวิธีคิดของธุรกิจ 44% โพสต์เร่ืองเล่า (Story) 37%

โพสต์น าเสนอพนักงานของบริษัท 24% โพสต์น าเสนอตัวตน และวิธีคิดของธุรกิจ 23%

ลดราคา (Discount & Sales) 18% โพสต์น าเสนอพนักงานของบริษัท 13%

โพสต์ที่ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ 16% โพสต์ที่ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ 12%

source: Sprout Social Index 2018

https://sproutsocial.com/index/


แผนโฆษณาธุรกิจใหม่บนเฟสบุ๊ค

2. สร้างการรับรู้ด้วยแคมเปญจ์
การรับรู้: การรับรู้แบรนด์

3. สร้างแทรฟฟิกด้วยแคมเปญจ์
การมีส่วนร่วม: จ านวนผู้เข้าชม

4. สร้างความเชื่อด้วยวิดีโอรีวิว
การมีส่วนร่วม: จ านวนการรับชมวิดีโอ

5. ปิดการขายด้วยบูสต์โพสต์
การมีส่วนร่วม: การมีส่วนร่วมโพสต์

ทปิ: ใข้แคมเปญจ์ "การเข้าถงึ“ อย่างโปรฯ

สร้างแคมเปญจ์การรับรู้: การเข้าถึง (Reach)
โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็น custom audience
จากฐานข้อมูลลูกค้าชั้นดี (กรณีท่ีท าสินค้าตัวอื่น
มาก่อน) หรือเข้าถึงคนที่เคยมาเย่ียมชมเว็บไซต์
(ติดพิกเซล) เพราะกลุ่มนี้จะรู้จักสินค้า และสนใจ
มาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราแล้ว *แม่นกว่า และค่าโฆษณาถูกกว่า

โฟมกระชบัใบหน้า @nadeedfoam หน้าใสอย่างเดียวไม่พอ ต้อง nadeed...หน้าดีด

1. สร้างความน่าเชื่อถือด้วยแคมเปญจ์
การมีส่วนร่วม: จ านวนการกดถูกใจเพจ
- ยอด likes เท่ากับ หรือมากกว่าคู่แข่ง
- ยอด likes หลักพัน เพื่อเริ่มขายของ



กลยุทธ์การตลาดโซเชียลมีเดีย

เน้นเข้าถงึคนจ านวนมาก

ด้วยคอนเท็นต์
หลากหลาย

เน้นคอนเท็นต์
ที่สอดคล้อง และส าคัญกับ...

เพื่อให้พวกเขา
ได้ท าอะไรบางอย่าง

ที่นักการตลาดต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย
(พฤติกรรม ความสนใจ

ไลฟ์สไตล์)

การมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ (Reach) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นคอนเท็นต ์ส าคัญน้อยกว่า การพัฒนาคอนเท็นต์
ที่ผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายลุกขึ้นมาแอคชั่น (ด้วยอารมณ์ และเหตุผล) ตามวัตถุประสงค์ท่ีนักการตลาดต้องการ

(เพิ่มจ านวนไลค์ รู้จักแบรนด์ มีส่วนร่วม และเปลี่ยนสถานะเป็นลกูค้า)

???



คลิปวิดีโอ “ฮาวทู” สั้นๆ
ความยาว: 1.07 นาที
ภายใน 12 hrs.
• 195K Views
• 801 Likes
• 314 Shares

สูตรการโพสต์ยอดนิยม

#แบรนด์#ผลิตภัณฑ์#บริการ#คีย์เวิร์ด#เร่ืองเล่า

สอดคล้องกับกฎการจัดอันดับแสดงผลในนิวสฟีด



แหกกฎการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการตั้งกติกาซะเอง
“ถ้าอยากได้สินค้าของฉนั คณุต้องปฏิบตัิตามกฎของฉนั”



Facebook Closed Group Marketing

Great Offer and Sense of Urgency with Limited Product 



Great Offer and Sense of Urgency with Limited Product 

Facebook Closed Group Marketing



กรอบงานพัฒนาการตลาดดิจิทัลส าหรับ SMEs

หน้าเพจ + ร้านค้า
เว็บไซต์/แลนดิ้งเพจ
ระบบติดตามผู้เยี่ยมชม

FB PIXEL

นิวส์ฟีด ของผู้ใช้เฟสบุ๊ค
เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลส
ระบบติดตามผู้เยี่ยมชม
FB PIXEL

เพจของมาร์เกต็เพลส

By Prasit Worachatrawanit

สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์

สั่งซื้อผ่านอินบ๊อกซ์ หรือไลน์



https://www.facebook.com/Phafaimadmee/

กรณีศึกษา: ผ้าฝ้ายมัดหมี่ By Mattanee
97,976 คนถูกใจสิ่งนี้ 106,172 คนติดตามเพจน้ี

รายละเอียด
คุณสมบัติ

ราคา+บริการ

ภาพสินค้า
ครบทุกมุมมอง

ทักแชท
พร้อมขาย

ร้านค้า
เพิ่มทางเลือก
ให้ลูกค้า



กรณีศึกษา: ผ้าฝ้ายมัดหมี่ By Mattanee

อัลบั้มภาพ
แค็ตตาล็อกพร้อมขาย



กรณีศึกษา: ผ้าฝ้ายมัดหมี่ By Mattanee
http://www.phafaimudmee.com/

โปรโมชั่น
เพ่ิมฐานลูกค้า

ด้วย Line

กระตุ้นการขาย
สินค้าใหม่ได้ทันที



กรณีศึกษา: ผ้าฝ้ายมัดหมี่ By Mattanee

https://www.facebook.com/Phafaimadmee/videos/

วิดีโอ ฮาวทู กระตุ้นให้อยากใช้ + ไลฟ์สด ปิดการขาย



กรณีศึกษา: ผ้าฝ้ายมัดหมี่ By Mattanee

1. โพสต์พร้อมขาย: 
- ภาพถ่ายตั้งใจ (compose) ลงทุนกับภาพถ่ายให้ดูดี ใช้นางแบบเข้ากับผลิตภัณฑ์
- ข้อมูลส าคัญ 3 บรรทัดแรก เพื่อกระตุ้นความสนใจ ถ้าอยากได้คลิก “ดูเพิ่มเติม”
- เพิ่มปุ่มทักแชท ทักมา ตอบไว ปิดการขายได้ทันที
- แท็กร้านค้า เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า = เพิ่มโอกาสขายให้ตัวเอง

2. อัลบ้ัมภาพ: จัดท าเป็นแค็ตตาล็อกรายเดือน สินค้าใหม่ พร้อมส่ง รายละเอียดพร้อมขายในทุกภาพ
3. เว็บไซต:์ ไฮไลท์ สร้างแบรนด์  และท าโปรโมชั่นเพิ่มฐานลูกค้า กระตุ้นยอดขายสินค้าใหม่
4. ไลฟ์วิดีโอ: ขายสินค้าผ่านการไลฟ์ พร้อมท าคลิปฮาวทูสั้นๆ แนะน าวิธีใช้ผลิตภัณฑ์



E-COMMERCE CUSTOMER JOURNEY

ออกแบบเส้นทาง
ของลูกค้าก่อน

แต่ละช่วง
ใช้เคร่ืองมืออะไร



Facebook Ads กบั Google AdWords ใช้อะไรดี?
ใช้เวลาตัดสินใจนาน

ใช้เวลาตัดสินใจสัน้

ตัง้ใจมาก
(pull)

กระตุ้นสูง
(push)

โปรโมชันจองที่พักวันสุดท้าย

ขายคอนโดหรู

เปิดตัวไอศกรีมรสใหม่

จักรยานไฟฟ้า

ของใหม่ ไม่แพง น่าใช้ น่าลอง น่ากิน ฯลฯ อยากได้ ของใกล้หมด ใกล้หมดเวลา ฯลฯ

Want + Sense of urgencyNew + Easy consumption + Eager to try, test & buy

อยากได้ อยากรู้ อยากฉลาดเลือก มูลค่าสูง ฯลฯ

Want to buy + Want to know + High price + smart decisionWant to buy + Want to know + Not cheap + smart decision

ไม่ได้ต้องการ หรือจ าเป็นมากนัก มี...ดกีว่าไม่มี



ส่องสินค้า และเปรียบเทยีบราคา ราคาดี สินค้าใช่ ถงึจะช้อปฯช้อปป้ิง
(การตดัสินใจท่ีชาญฉลาด)

การซือ้
(สิ่งท่ีต้องการ + กระเป๋าตงัค์) ไปตลาด เจอร้านที่ขาย ควักจ่าย ได้ของ ได้สิ่งที่ต้องการ หรือที่ไม่ได้ตัง้ใจด้วย

ความแตกต่างระหว่างการช้อปปิ้ง และการซื้อของ

Up-selling & Cross-selling



เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการขายให้โฆษณาเฟซบุ๊ก
โชว์พาว...ค าช่ืนชม คนติดตาม จ านวนลกูค้า ผู้บริโภคเช่ือความคิดเห็นของคนสว่นใหญ่

ไม่มีใครใช้ หรือติดตาม สินค้า หรือบริการท่ีเช่ือถือไม่ได้ และไม่มีใครเช่ือวา่ คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิด

“นกัการตลาดขัน้เทพกว่า 16 ลา้นคนทัว่โลกใชแ้พลตฟอร์มจดัการโซเชียลมีเดียของเรา”

Social Proof
พสิจุน์ทราบโดยสงัคม
คนส่วนใหญ่ยอมรับ



เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการขายให้โฆษณาเฟซบุ๊ก
57% มีความอยากลองซือ้สินค้าจากแบรนด์ท่ีไม่คุ้นเคย

ถ้าพวกเขาได้รับ “คปูอง” (สว่นลด) จากคณุ

ส่วนลด ช่วย”ลด”ความกดดนัในกรณีทีเ่มือ่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ หรือใชบ้ริการของคณุแลว้ไม่เวิร์กอย่างทีค่ยุ 
จะไดไ้ม่รู้สึกแย่มากนกั ย่ิงสินคา้ หรือบริการทีมี่ราคาแพง อย่างเช่น Blue Man Group

Offer an Incentive
หยิบย่ืนข้อเสนอ
Offer สิ่งจงูใจ



เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการขายให้โฆษณาเฟซบุ๊ก

Sense of Urgency
สร้างข้อเสนอให้อยากได้
แล้วเร่งรัดการตัดสินใจ 

ลกูค้าขาดแคลน 2 อย่าง สินค้าขายดีมกัมีจ านวนจ ากดั (กลวัอด หมดสิทธ์ิ FOMO: Fear Of Missing Out)

ระยะเวลาโปรโมชนัมกัสัน้เสมอ เพ่ิมเง่ือนไขเร่งรัดตดัสินใจ = ช่วยโฆษณาปิดการขายได้ไวขึน้

อย่าใส่ค าว่า”Buy Now” ในโฆษณา (มนัดูขายของ) 
เพราะตอ้งการใหลู้กคา้รู้สึกว่า มนัเป็นข้อเสนอจริงๆ และแค่ช่วงเวลาสัน้ๆ เท่านัน้ 



เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการขายให้โฆษณาเฟซบุ๊ก

คงเสน้คงวา แน่นอน สม ่าเสมอ มัน่ใจ ไม่ผิดหวงั ตัง้ใจใหจ้ริง เห็นอะไร ไดอ้ย่างนัน้

ไม่มีอะไรแย่ไปกวา่ การท าให้ลกูค้าผิดหวงั โปรโมชนัสินค้าในโฆษณา ไม่ตรงกบัในเวบ็ไซต์
หน้าเว็บไม่ยืนยนัสว่นลดให้ชดัเจน = ลกูค้าไม่แน่ใจ (หรือไม่เห็นก็เปลี่ยนใจ)



เทคนิคขายไว เร่งรัดลูกค้าให้ตัดสินใจ
ส่ังวันนี ้ส่งฟรีวันนี ้ + รีบส่ังนะ ช้าอดนะ

เพิ่มยอดขาย
ในวันเดียว

8%
แคตะล็อกสินค้า

ปุ่มสั่งซื้อสินค้า



อยา่ทิง้ตะกร้าสนิค้าให้รอเก้อ "เตือนลกูค้าให้เช็คเอาท์"

• อีเมล์ถูกเปิด 38.63%
• อัตราการคลิกลิงค์ในอีเมล์ 19.54%
• อัตราการเช็คเอาท์ 27.66%

• อีเมล์ถูกเปิด 38.01%
• อัตราการคลิกลิงค์ในอีเมล์ 24.71%
• อัตราการเช็คเอาท์ 40.00%

Subject: A Friendly Reminder from Evelopes.com Subject: Shopping Cart Reminder – Don’t Miss Out on [product]

เทคนิคขายไว ตามติด พิชิตใจ

หลังส่งอีเมล์ติดตามไปภายใน 24 ชั่วโมง หลังส่งอีเมล์ติดตามผ่านไป 48 ชั่วโมง



ขอบคุณล่วงหน้า

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ปุ่มสั่งซื้อ

ภาพสินนค้า
ที่ลูกค้าสนใจ

SUBJECT: Thanks for visiting Evelopes.com

ขอบคณุลว่งหน้า ตัง้แตล่กูค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เทคนิคขายไว ขยัน "ขอบคุณ" ลูกค้าไว้ก่อน



ราคา กบั การรับรองของแท้ ใครชนะ?

เพิ่มขึ้น

107%

Online Sales

Expresswatches.com

เทคนิคขายไว ขายของแพง ของแท้เท่านั้น



https://www.underwateraudio.com/

แคเ่อาตารางออกไป ยอดขายเพิ่ม 41%

41% 

"ค าตอบทีง่่ายทีส่ดุ มกัจะใหผ้ลลพัธ์ทีดี่เสมอ"
Occam's Razor

เทคนิคขายไว ท าให้ง่ายเข้าไว้ KISS



เทคนิคขายไว ตามติด พิชิตใจ

ข้อเสนอน่าสนใจ

อย่าลืมเร่งรัด
การตัดสินใจ



• 20% ของผลิตภัณฑ์ สร้างยอดขาย 80%
• 20% ของช่องทางตลาด สร้างแทรฟฟิก 80%
• 20% ของลูกค้า สร้างเสียงบ่น 80%
• 20% ของหน้าเว็บ สร้างยอดผู้เยี่ยมชม 80%
• 20% ของวิดีโอยูทูบ สร้างยอดวิว 80%
• 20% ของคีย์เวิร์ด สร้างคลิก 80%
• 20% ของโพสต์บนเพจ สร้างไลค์ 80%
• 20% ของโฆษณาออนไลน์ สร้างยอดคลิก 80%
• 20% ของคอนเท็นต์ ที่มีคนเปิดอ่านจริงๆ 80%
• 20% ของคอนเท็นต์แบรนด์ สร้าง Call-To-Action 80%

"20% ของความพยายาม สร้างผลลัพธ์ 80% ดังนั้น...จงหา 20% ของคุณให้เจอ...จะได้ไม่ต้องเสียแรง+
เวลา 80% โดยแทบไม่ได้อะไร แก้ปัญหาไม่ถูกที่ ใช้โอกาสไม่ถูกช่อง ก็หาพบความส าเร็จได้ยาก"

ใช้วิเคราะห์รายงานสถิติของช่องทางออนไลน์ รวมถึงการวัดผลแคมเปญจ์ต่างๆ
หา 20% นั้นให้เจอ เพื่อแก้ปัญหาให้หมดไป หรือเพิ่มโอกาสให้ได้ 80%

กฎ 80/20 กับการตลาดดิจิทัล



เทคนิคขายไว เพิ่มยอดขายให้ธุรกจิ
27 วิธีเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจต่างๆ

• คูปอง (ใช้ครั้งถัดไป)
• โอกาสพิเศษ ตามเทศกาล
• หีบห่อผลิตภัณฑ์ 
• ความบันเทิงส าหรับครอบครัว
• ประกวด แข่งขัน
• การแสดงดนตรีสด
• มื้อนี้ฟรีหรือจ่าย
• มื้ออาหารสุดหรู (Upsell)
• ตัวอย่างเมนูใหม่ ให้ชิมฟรี
• สั่งกลับบ้านได้
• ส่งฟรี ถ้าสั่งภายใน...ชม.
• ไฮไลท์ คุณสมบัติเด่น
• รางวัล ส าหรับสั่งเยอะ
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (e-book)
• รีวิวลูกค้า 
• โปรโมชั่นพ่วง (cross promotion)

• Mid-night sales
• ร่วมบริจาค (จากยอดขาย)
• เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรฯ
• ให้ของขวัญฟรี เมื่อซื้อสินค้า
• ช่องเช็คเอาท์ด่วน
• ร่วมให้บริการกับพันธมิตร
• ให้การรับประกัน
• ท าให้สะดวกสุดๆ
• เสนอสินค้าท่ีใช้งานร่วมกัน
• รางวัล และระดับข้ันสิทธิประโยชน์
• ให้ค าปรึกษาฟรี

ธุรกิจทั่วไป
ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจขายออนไลน์
ธุรกิจห้างร้าน ค้าปลีก

ธุรกิจให้บริการ



THANK YOU
Prasit Worachatrawanit

e-mail: marketing@prasit.com
Digital Marketing & E-Commerce Consultant


