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ลขิสิทธ์ิ 

งานเขียน 4-Way Digital Content Marketing 

เขียนโดย พรพรหม กฤดากร ได้รับความคุ้มครองทัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศกลุม่ภาคีตามพระราชบญัญตัลิิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

 

งานเขียนชดุนีจํ้าหน่ายแก่ผู้ซือ้หนึง่ชดุตอ่หนึง่ทา่น ผู้ซือ้สามารถอา่นใน

คอมพวิเตอร์หรือพิมพ์เก็บไว้เป็นเอกสารไมเ่กินหนึง่ชดุเพ่ือการศกึษา

สว่นตวัเทา่นัน้โดยไมอ่นญุาตให้นํางานเขียนชดุนีไ้ปกระทําการดงัตอ่ไปนี ้

ทําซ้ําหรือดดัแปลง, แจกจ่ายเผยแพร่ต่อสาธารณะชน, เสนอขาย, ทํา

ขาย,ใหเ้ช่า ฯลฯ ตามทีก่ฎหมายกําหนด 

 

ขอบเขตความรบัผดิชอบ 

เนือ้หาใน อีบุ๊ค/ หนงัสือ เลม่นี ้เขียนจากข้อมลู, ความรู้, และ

ประสบการณ์สว่นตวัของผู้ เขียน และจากท่ีศกึษามาจากแหลง่อ่ืน โดยไม่

รับประกนัผลลพัธ์ และไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ผลกําไรขาดทนุของผู้ นําไป

ดําเนินงาน 
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Digital Content Marketing คือ! 

 

Digital content marketing เ ป็นส่วนต่อยอดมาจากคําว่า  Content 

marketing ท่ีเพิ่ม Digital เข้าไปก็เพราะมันทําบนอินเตอร์เน็ต ใช่ครับ! 

Content marketing ไม่ใช่เร่ืองใหม่และมีมานานเป็นร้อยปีแล้ว คําแปล

ตรงตวัในภาษาไทยไม่มี แต่แปลทบัศพัท์คือ การตลาดเนือ้หา ซึ่งฟังดู

แปลกๆ 

 

หลกัการของ Content marketing แตกตา่งจากการตลาดแบบดัง้เดิมคือ 

 

PULL STRATEGY: 

การตลาดแบบเดิมเป็น PUSH strategy คือการผลักดันเข้าหา

ลกูค้าจนถึงขัน้ Hard sales มุ่งการสื่อสารท่ีกระชบั ฉบัไว และหวงั

ผล คือสื่อสารเพ่ือให้ลูกค้าตัดสินใจโดยเร็วว่า จะซือ้หรือไม่ซือ้ 

เนือ้หาจึงเป็นการโชว์ Function Feature และ Bonus ของสินค้า

เพ่ือเร่งการตดัสนิใจ 

 

ส่วน  PULL strategy จะเป็นการแสดงเนื อ้หาท่ีให้ประโยชน์  

(Benefit) และ คณุค่า (Value) แก่ตวัลกูค้าเองโดยไม่เร่งเร้าให้เกิด
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ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื ้อ ม า ก นั ก  ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  เ ว็ บ ไ ซ ต์  

www.sixpackhome.com  

 

เป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขายผลิตภณัฑ์เสริมสําหรับผู้ เลน่กล้าม โดย

เจ้าของเว็บไซต์พุง่เป้าไปที่การผลิตเนือ้หาสอนออกกําลงักายในรูป

ของ บทความตัวอักษร และ วีดีโอคลิปสอนเล่นกล้าม เนือ้หาทัง้

สองประเภทนีต้ิด Google search result page (SERP) เป็นอย่าง

ดี เพียงแค่คีย์คําว่า สอนเล่นกล้าม หรือ วิดีโอสอนเล่มกล้าม ก็จะ

พบเวบ็ไซต์นีอ้ยูห่น้าหนึง่ของ SERP เป็นต้น  

 

BUILD TRUST AND BRAND: 

ต่อเน่ืองจากข้อแรก การสร้างเนือ้หาท่ีมีประโยชน์อย่างสม่ําเสมอ

เป็นการสร้างคณุค่าและความเช่ือใจแก่กลุม่เป้าหมายอย่างเงียบๆ 

หรือเรียกว่าการ Seeding นั่นเอง คนจะจดจําได้ว่า แบรนด์ นี ้

เช่ียวชาญด้านนี  ้ให้ความรู้แบบนี  ้ต่อไปหากกลุ่มเป้าหมายติด

ปัญหาหรืออยากรู้สิ่งใดก็จะนึกถึงคุณเป็นอนัดบัแรก และน่ีคิดจุด

กําเนิดของ แบรนด์  
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แบรนด์ คือช่ือเรียกสนิค้าและสนิค้าทกุผู้ขายมีช่ือเรียก แตไ่มใ่ชท่กุ

ช่ือเรียกจะมีความเป็นแบรนด์หากไม่มีใครจดจําและนึกถึง ฉะนัน้

คุณไม่อาจทึกทกัเอาเองว่าตวัเองเป็นแบรนด์แล้วหากยงัไม่มีใคร

จดจําและยอมรับ 

 

จนกว่าจะมีคนในกลุ่มเป้าหมายจดจําและนึกถึงช่ือสินค้าของคุณ

และพร้อมจะประกาศและประชาสัมพันธ์ช่ือสินค้าของคุณแก่

เพ่ือนๆของพวกเขา นัน่แหละความเป็นแบรนด์เกิดขึน้แล้ว!   

 

LONG TERM RELATIONSHIP: 

และสืบเน่ืองมาจากข้อ 1 และ 2 จากเนือ้หาท่ีมีประโยชน์ต่อ

กลุ่มเป้าหมาย สู่การจดจําในแบรนด์ของคุณ ในท่ีสุดก็เกิดเป็น

ความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่เป้าหมายและลกูค้าระยะยาว น่ีคือสิ่งท่ี

มีค่ามากท่ีสุดดั่งนักการตลาดทั่วโลกยอมรับว่าธุรกิจท่ีประสบ

ความสําเร็จอาจเกิดจาก Repeating customer 20% ท่ีช่วยสร้าง

ยอดขาย 80% ให้ธุรกิจ  

 

การท่ีคุณสร้าง Trust และ Brand สําเร็จจะลดปัญหา Price wars 

ไปได้มาก ดู iPhone เป็นตัวอย่าง ราคาแพงกว่าสมาร์ทโฟนใน
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ตลาดและมีเง่ือนไขเร่ือง Operating system และ Application 

เฉพาะของ iOS เม่ือเทียบกับ Android แต่คนท่ีภักดีต่อแบรนด์ก็

พร้อมสนบัสนนุ iOS ตลอดไป 

 

กลา่วโดยสรุป Content marketing เป็นพอ่สื่อสร้าง Connection ระหวา่ง 

แบรนด์ กับ ว่าท่ีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ในระดบั Emotion และเป็น Long 

term ครับ 
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กรณีศึกษาแบรนดใ์หญ่ใช ้ 
Content Marketing 

 

กรณี Deere & Company 
 

ปี ค.ศ. 1836 ณ รัฐ Vermont ในสหรัฐอเมริกา มีชายช่างตีเหล็กนามว่า 

John Deere ประสบปัญหาหางานลําบากในเมืองเดิม เขาจึงตัดสินใจ

เดินทางไปยังเมืองของรัฐอ่ืนโดยหวังว่าจะมีงานตีเหล็กมากกว่านี  ้

ระหว่างทางเขาเลือกปักหลกัพกัผ่อนท่ี Grand Detour รัฐ Illinois ใกล้ๆ

กบัยา่นเกษตรกรรม 

 

การพกัอยูใ่กล้ท่ีทําการเกษตรทําให้เขาได้ทราบปัญหาใหญ่ของเกษตรกร

วา่สภาพดินท่ีเหนียวของพืน้ท่ีทําดินติดแนน่กบัขนัไถเหลก็เป็นอปุสรรคใน

การทํางานและเพิ่มภาระการทําความสะอาดอปุกรณ์บอ่ยเกินไป 

 

John Deere นําปัญหามาวิเคราะห์และออกแบบคนัไถเหล็กกล้าขดัเงา

ให้เกษตรกรทดลองใช้ปรากฏวา่ใช้ได้ผลเป็นอยา่งดี เขาจงึลงหลกัปักฐาน

ทําการผลิตคนัไถรุ่นนีอ้อกมาขายแก่เกษตรกรคนอ่ืนๆ เวลาผา่นไปการค้า
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ขายเป็นด้วยดีจนเขาสามารถเปิดเป็นโรงงานผลิตอปุกรณ์การเกษตรช่ือ 

Deere & Company ในเวลาตอ่มา 

 

จากนั น้ เขา ไ ด้ผลิต นิตยสาร ช่ือ  The Furrow ออก จําหน่ าย  โดย

วตัถปุระสงค์ไม่ได้มุ่ง Hard sales ผลิตภณัฑ์ของบริษัท แตเ่พ่ือให้ความรู้

เกษตรกร 

 

ปรัชญาของเขาคือต้องการให้เกษตรกรมีความรู้ในการทําการเกษตรและ

การทําธุรกิจไปพร้อมกัน เม่ือพวกเขามีความรู้ทัง้สองอย่าง พวกเขาจะ

ร่ํารวยและมีคณุภาพชีวิตดีขึน้ และเกิดการขยบัขยายการทําเกษตรกรรม 

ซึง่นัน่หมายถึงการย้อนกลบัมาซือ้เคร่ืองมือทําการเกษตรเพ่ิมขึน้ 

 

ในวนัท่ีเกษตรกรต้องการซือ้อปุกรณ์ แน่นอนวา่พวกเขาต้องนกึถึงแบรนด์ 

Deere & Company ในฐานะผู้ รู้และผู้ให้ความรู้ในเร่ืองการเกษตรมาโดย

ตลอด 

 

ปัจจุบันนิตยสาร The Furrow เผยแพร่ไปกว่า 12 ภาษาใน 40 ประเทศ

ทัว่โลกและเข้าถึงเกษตรกรกวา่ 1.5 ล้านคน! 
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กรณี Michelin 

 

ปี  1990 แบรนด์  Michelin ผลิตและแจกคู่ มือ ช่ือว่า  Michelin Red 

Guide เป็นคู่มือปกสีแดงเด่นให้ข้อมลูเร่ืองแผนท่ีการเดินทางในรัฐต่างๆ 

และจุดสําคญัๆ อาทิ ปัม้นํา้มนัและโรงแรม รวมไปถึงความรู้เร่ืองความ

ปลอดภัยในการเดินทางและการดูแลรักษารถเบือ้งต้นด้วยตนเอง 

ผลลัพธ์ทําให้ Michelin กลายเป็นแบรนด์ยางรถที่คนจดจําเป็นอันดับ

ต้นๆ ของโลกจนถงึปัจจบุนั 

 

กรณี Jell-O 

 

ปี 1904 แบรนด์ Jell-O ผลิตและแจกคูมื่อท่ีช่ือว่า Jell-O Recipe Book 

สอนวิธีทําขนมจากผลิตภัณฑ์ Jell-O ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ความรู้แก่

คนชอบทําขนม ผลลพัธ์ท่ีได้คือยอดขายสินค้ากว่า 1 ล้านเหรียญภายใน

สองปี 

 

 

 

 



12 
 

WWW.THECEOBLOGGER.COM 
 

กรณีบุคคลธรรมดา 
 

ปี 2008 สถาปนิกหนุ่มตกงานนาม Pat 

Flynn เ ขี ย นบทค ว ามสอน ทํ า ข้ อ ส อบ

สถาปนิกลง Blog จนมีผู้ ติดตามมากมาย 

วนัท่ีเขารู้ข่าวบริษัทเลิกจ้างพนักงาน เขาได้

รวบรวมเนือ้หาบน Blog มาบรรจุเล่มเป็น 

Ebook ขาย ยอดขายนบัจากเดือน ตลุาคม 2008 (เดือนท่ีเขาถกูเชิญออก

จากงาน) จนถึง ตุลาคม 2009 รวมเป็นเงินประมาณ 165,027 เหรียญ

สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 5.4 ล้านบาท!! ยํา้ว่าน่ีคือ 

Ebook 

 

ข้อสรุป 
 

หากคณุสงัเกตจะพบว่า แบรนด์ใหญ่ๆ ในไทยปัจจบุนันีก็้มุ่งเน้นไปท่ีการ

สร้างเนือ้หาท่ีมีประโยชน์และกินใจในระดบั Emotional แก่กลุม่เป้าหมาย 

ไมว่า่จะเป็น  
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 เคร่ืองดื่มชูกําลัง ทีมุ่่งเนน้โชว์ไลฟ์สไตล์ทีตื่น่เตน้เร้าใจ หรือลึกซ้ึง

กินใจ 

 บริษัทประกันชีวติ ทีมุ่่งเนน้ใหค้นตระหนกัถึงสงัคมใกล้ตวัจนตอ้ง

ยอ้นกลบัมามองตวัเอง 

 สมาร์ทโฟน หรือเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์  ที่ เน้นสร้าง

ความรู้สึกผูกพนัในครอบครัว 

 

โฆษณาเหลา่นีไ้มไ่ด้พดูถงึ Feature อะไรในตวัสินค้าเลย แตเ่น้นถ่ายทอด

อารมณ์เข้าหาคนดแูละผลลพัธ์ท่ีได้คือการจดจําโฆษณาและบอกตอ่ไม่รู้

จบ 
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Digital Content Marketing และ Facebook 

 

Facebook เป็น Social network ท่ีมีผู้ ใช้งานมากท่ีสดุในโลก เป็นสถานท่ี

รวมตัวของผู้ คน เพ่ือนฝูง และเครือญาติ เข้ามาพูดคุย และติดตาม

อพัเดทชีวิตซึง่กนัและกนั  

 

Facebook กลายเป็นพืน้ที่ในการสร้างตวัตน และสร้าง Awareness แก่

กลุม่เป้าหมายของคณุเพ่ือหวงัผลทัง้เร่ืองสว่นตวัและทางธุรกิจ ดงันัน้คณุ

จึงสามารถใช้ Facebook ทัง้ Profile (โปรไฟล์) หรือ Page (เพจ) ในการ

ทํา Digital content marketing เพ่ือสร้างแฟนคลบัของคณุได้เชน่กนั  

 

นีคื่อ Content ทีเ่กิดข้ึนบนเฟซบุ๊ค (จากเฟซบุ๊คของ Mark Zuckerberg) 
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วิธีใช ้Facebook Profile ทาํการตลาด 

 

Facebook profile หรือหน้าเฟซบุ๊ คส่วนตัว  เป็นช่องทางทํา  Digital 

content marketing ท่ีน่าสนใจ เพ่ือนๆ มีโอกาสเห็นโพสต์ต่างๆของคุณ

ได้มากกวา่ Facebook page เสียอีก!  

 

เพราะทกุครัง้ท่ีมีคนมา Engage ได้แก่ กด Like, Comment, และ Share 

มันก็จะเด้งขึน้มาเป็น Top newsfeed เร่ือยๆ และติดต่อกันหลายวัน 

โพสต์บางโพสต์ของเพ่ือนผมท่ีคน Engage ถ่ีๆ นัน้เด้งติด Top newsfeed 

ผมติดตอ่กนั 3-4 วนัและวนัละหลายๆ ครัง้ครับ 

 

แต่ก่อนอ่ืนต้องทําความเข้าใจก่อนว่า Facebook profile นัน้ท่ีจริงนัน้ไม่

ส่วนตวั เพราะช่ือก็บอกอยู่แล้วว่า Social network หรือ สงัคมเครือข่าย 

มนัไมส่ว่นตวัอยูแ่ล้ว คณุโพสต์อะไรไปคนก็เหน็  

 

แม้คณุจะล็อคไว้เฉพาะเพ่ือน เพ่ือนสิบคนร้อยคนเห็นมนัก็คือกึ่ง Public 

ในระดบัสบิคนร้อยคน  

 



16 
 

WWW.THECEOBLOGGER.COM 
 

ถ้าใครสกัคน Screen capture หน้าจอคณุไปปล่อยท่ีสาธารณะ มนัก็จะ

ถกูเห็นโดยมหาชนทนัที ซึง่เร่ืองแบบนีมี้เกิดขึน้เป็นระยะๆ เวลาท่ีคนหนึง่

โพสต์อะไรท่ีโครตดราม่าแล้วคนหมั่นไส้ทํา Screen capture ส่งไปเพจ 

Drama Addict หรือ อีเจ๊ียบเลียบดว่น เทา่นีก็้เรียบร้อยครับ 

 

7 วิ ธี ใ ช้  Facebook Profile เ พ่ื อ  Digital Content 

Marketing 

 

ก่อนอ่ืนต้องขอเกร่ินก่อนว่า ถึงแม้ Facebook profile จะใช้ทํา Digital 

content marketing ได้ แต่ก็ไม่ใช่แพลทฟอร์มท่ีเหมาะสมท่ีสุด คุณยัง

จําเป็นต้องพัฒนาส่วนท่ีเป็น Facebook page สําหรับทําการตลาด

โซเชียลเพ่ือธุรกิจโดยเฉพาะครับ 

 

1. ปรับพฤตกิรรมการโพสต์ข้อความส่วนตวั 

 

อย่างท่ีบอก Facebook profile ไม่ส่วนตัว  ลักษณะการโพสต์

ข้อความของคณุมีผลต่อภาพลกัษณ์ของคณุอย่างมากต่อคนท่ีมา

อ่าน สง่ผลโดยตรงต่อทศันคติและการตดัสินว่าคณุเป็นคนอย่างไร 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวนัท่ีคณุเร่ิมทําธุรกิจ 
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ผมมีเพ่ือนใน Facebook บางคนที่โพสต์ข้อความบ่นๆไปตาม

อารมณ์ ซึ่งวันหนึ่งก็หันมาใช้ Facebook ส่วนตัวขายของและ

ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ แน่นอนว่าภาพลกัษณ์บ่นๆ ของเพ่ือนคนนัน้

มนัยงัติดตาผมอยูต่ลอด ทําให้การทําธุรกิจดไูมเ่ป็นมืออาชีพ 

 

ย่ิงถ้าคนไหนทัง้บ่น ทัง้ด่า ทัง้เกรียน แม้แต่วันท่ีเร่ิมทําธุรกิจผ่าน 

Facebook profile แล้วก็ยังเป็นอยู่ คุณคิดว่าเจ้าของธุรกิจนัน้จะ

ประสบความสําเร็จไหม? 

 

คํ าตอบก็ คือ ไม่ค รับ ! ไม่นาน  เ จ้ าของธุ ร กิจ มือ ใหม่ ท่ี เ ร่ิ ม

ประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการก็ต้องเลิกดําเนินการไป เพราะคน

ไม่ เ ช่ื อ ถื อ  และตน เอ ง ไม่ ป รับป รุ ง ใ ห้ เ ป็ นคนหัว คิดแบบ 

ผู้ประกอบการ 

 

ทางท่ีดี ผมคิดวา่เราควรเร่ิมใช้ Facebook profile อย่างสร้างสรรค์

ตัง้แต่แรกจะดีท่ีสดุ เพราะโอกาสจะปรากฏตวัเม่ือไรก็ไม่รู้ เตรียม

ตวัไว้แตเ่น่ินๆครับ 
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2. โพสต์ข้อความธุรกจิประมาณ 1 ใน 4 หรือ 25% 

 

Facebook profile เป็นท่ีท่ีเพ่ือนมาพบปะสงัสรรค์กนั หากคณุเอา

แต่โพสต์ธุรกิจส่วนตวัเสียเป็นส่วนใหญ่ แน่นอนว่าเพ่ือนๆ จะเร่ิม

เอือมและเอียนกับคณุ อย่าลืมครับว่าเขาเห็นโพสต์ของคณุได้ง่าย

และถ่ีกว่าบน Facebook page ---อย่าทําให้เขาต้อง Unfollow 

หรือ Unfriend คุณเลยครับ เพราะจะเสียทัง้ เพ่ือน โอกาส และ

ภาพลกัษณ์ ตลอดไป 

 

การโพสต์ข้อความเก่ียวกบัธุรกิจและแนวคิดธรุกิจทีเ่กี่ยวขอ้งควรมี

ประมาณ 1 ใน 4 หรือ 25% 

 

มีอยู่ช่วงหนึ่งผมเคยบ้าระห่ําโพสต์ธุรกิจและแนวคิดเยอะมาก ซึง่ก็

มีคนชอบและคนไม่ชอบ คนไม่ชอบทนไม่ไหวก็ต้อง Unfriend ผม

ไป บางคนก็เอาไปบ่นกระทบกระเทียบผมบนหน้า Timeline ของ

เขา --มนัเสียความรู้สกึทัง้สองฝ่ายใชไ่หมครับ? ผมก็ต้องปรับให้มนั

เพลาๆลง 
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3. โพสต์รูปภาพไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อสร้างสีสันและความมี

ชีวติชีวา 

 

ทีมสถิติของ Facebook บอกว่า รูปภาพสร้าง Engagement ได้

ดีกว่า Text คําว่ารูปภาพในท่ีนี ้ไม่ได้หมายถึง เขียน Text ลงบน 

Photoshop แล้วเซฟเป็นไฟล์ JPG โพสต์ Facebook แบบนี!้ 

 
เขาหมายถึง รูปภาพจริงๆ  ภาพถ่ายของคุณกับกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน ภาพเหล่านีใ้ห้ความรู้สึกและกระตุ้นการ Like การ 

Comment รูปภาพให้ความรู้สกึถึงสงัคมและคอนเนคชัน่ ทําให้คน

อยากมาร่วมวงคยุถงึเร่ืองราวภายในภาพกบัคณุ 

 

ดังนั น้ วิ ธี กา ร ทํา  Content marketing ใ ห้ธุ ร กิ จของคุณผ่ าน 

Facebook profile แบบเนียนๆก็คือ ถ่ายรูปกิจกรรมทางธุรกิจเทห์่ๆ 
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เก๋ๆ สวยๆ ของคุณลงเฟซบุ๊คส่วนตัวครับ ธุรกิจท่ีกลมกลืนไปกับ

ความเป็นไลฟ์สไตล์และคนเห็นก็จะถูก Seeding วิถีชีวิตคู่ธุรกิจ

ของคณุไปโดยปริยาย 

 

แตยํ่า้อีกครัง้ ไม่จําเป็นต้องทําบ่อยเกินไปนะครับ ถ้าจะทําบอ่ยๆ ก็

ยกไปไว้ใน Facebook page 

 

4. Engage กับเพื่อนๆ 

 

นอกจากคําเด็ดประจําตวัผมว่า คิดได้ ทําเลย ท่ีใช้มาหลายปี ปี   

2015 ผม ไ ด้ คํ า ใ หม่ ม า อี ก หนึ่ ง นั่ น คื อ  Together we build 

connection เพราะ รู้อะไรไม่สู้รู้จักใคร ก็เลยต้องค่อยๆสร้าง 

Connection กบัเพ่ือนดีๆท่ีมีศกัยภาพทางธุรกิจด้วยกนัไว้  

 

ผมจะ  Engage กับ  Facebook profile ของ เ พ่ือนตามความ

เหมาะสม นอกจากกด Like และร่วม Comment ผมยังนิยมช่วย

แชร์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเพ่ือน อาทิ เพ่ือนจะจัดสัมมนา 

หรือออกหนังสือ ไปจนถึงสินค้าและบริการใดๆ ผมจะแชร์มา

ประชาสมัพันธ์ท่ี Facebook profile ของผม การแชร์นัน้ทรงพลัง
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มาก ให้ความรู้สึกดีแก่เจ้าของโพสต์ท่ีถกูแชร์ และต่อไปเรามีอะไร

เขาก็มีแนวโน้มท่ีจะชว่ยแชร์ให้คณุเช่นกนัครับ 

 

5. แชร์โพสต์มาจาก Facebook page ของคุณเป็นระยะๆ 

 

Facebook มีปุ่ ม Invite เพ่ือนให้มากดไลค์ Facebook page ของ

คณุ แต่ผมรู้สึกว่ามนัไม่ค่อยเวิร์คเท่าไร หลายคนไม่กดไลค์ แม้แต่

ผมเองก็ไมค่อ่ยกดไลค์  

 

แนะนําให้ใช้วิธีเอาลิงค์ Facebook page ของคุณมาโพสต์ลงใน

ไทม์ไลน์เลยครับ แล้วเขียนบอกวา่คณุทําเพจเก่ียวกบัอะไร จากนัน้

ก็แชร์เนือ้หาจากเพจคุณไปในไทม์ไลน์เป็นระยะๆ  เป็นการ

ประชาสัมพันธ์  Facebook page บนไทม์ไลน์ส่วนตัว ท่ีอาจมี

ประสิทธิภาพมากกว่าครับ เพราะคนจะเห็นสม่ําเสมอและเห็นทกุ

ครัง้ท่ีคณุแชร์โพสต์ใหม่ๆ  
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6. ใช้รูปโปรไฟล์ 

 

ต่างคนต่างมีเหตุผลของตวัเองในการเลือกท่ีจะใช้รูปโปรไฟล์ของ

ตวัเอง หรือใช่รูปวตัถสุิง่ของอ่ืนๆ แตห่ากคณุต้องการใช้ Facebook 

profile เป็นฐานในการสร้าง Personal branding และเป็นเคร่ืองมือ

สื่อสารการตลาด การใช้รูปโปรไฟล์ตวัเองเป็นวิธีท่ีดีกวา่  

 

เพราะคนย่อมต้องการ Connect กบัคนจริงๆด้วยกนั บางครัง้มีคน

ไม่รู้จกั Add friend มาด้วยรูปอวาร์ตา รูปสตัว์ รูปสิ่งของ หรือโลโก้ 

คณุยงัไมอ่ยากรับเป็นเพ่ือนเลย อารมณ์ประมาณวา่ “ใครวะ!” 

 

การท่ีคณุเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจท่ีใช้รูปตวัเอง ย่ิงทํา

ให้คนเข้าถึงคณุได้ดีกว่าและยิ่งจดจําว่าคณุเป็นใครทําอะไรได้มาก

ขึน้ครับ  

 

คนชอบซือ้ของจากคนท่ีเรา รู้จักและไว้ใจ  คนท่ี รู้จักคุณบน 

Facebook profile และมี Engagement กนัอยูแ่ล้วก็มีโอกาสสงูขึน้

ท่ีจะตามไปสนบัสนนุสนิค้าและบริการของคณุตอ่ไป 
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7. เขียนอะไรยาวๆโปรดเอาไปลง Blog!  

 

ในฐานะท่ีผมเขียน Blog เห็นแล้วเสียดายเม่ือมีใครโพสต์บทความ

ดีๆยาวๆลง Facebook  

 

เพราะการเขียนลง Facebook โดยเฉพาะคนท่ีโพสต์บ่อยๆ ปล่อย

ไปสกั 2-3 สปัดาห์กลบัไปหาไม่เจอแล้ว และเนือ้หาพวกนีก็้ไม่ค่อย

ติด Search engine ด้วย 

 

ผมเข้าใจครับว่าการเขียนลง Facebook ได้อารมณ์ฟิน เพราะรู้สกึ

เหมือนกําลงัจะพูดสดต่อหน้าเพ่ือนๆ เขียนเสร็จโพสต์ไปคนเห็น

ทนัทีไมเ่หมือนการเขียนลง Blog ท่ีรู้สกึเหมือนพดูคนเดียว  

 

แต่ขอให้ระลึกเสมอว่า ‘เนือ้หา’ คือ ‘สินทรัพย์บนโลกออนไลน์’ 

คณุควรย้ายเนือ้หาท่ีมีคณุภาพไปอยู่ในพืน้ท่ีท่ีคณุเจ้าของมากกว่า 

ใช่! Facebook ไม่ใช่ของคุณ แต่การเช่าโฮสต์จดโดเมนเพ่ือเปิด 

Blog คุณเป็นเจ้าของพืน้ท่ี 100% ซึ่งผมจะลงรายละเอียดเร่ือง 

Blog ในบทถดัๆไปครับ 
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สิ้นสดุตวัอยา่ง 

4-Way Digital Content Marketing 

สัง่ซ้ือเวอรช์ัน่เต็มที่นีค่รับ 

http://www.theceoblogger.com/ebook-005/ 
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