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อาจารย์ลลิตา สันติวรรกัษ์



อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์

วิทยากรรับเชิญ
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม NEC 2019 : ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหาร

ไดด้้วยนวัตกรรม รุ่นท่ี 1 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
- Digital Marketing 360 องศา ส าหรับธุรกิจค้าปลีก ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก (SCB Business Center สาขา

เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสวิลล์)
- ผู้ด าเนินรายการในงานเสวนาหัวข้อ “Digital Marketing ขับเคล่ือนแบรนด์ สแตนด์อย่างสตรอง” ในงาน COSMEX 2018 

: ASEAN’s Only Exhibition on Manufacturing Technologies, Machinery, Packaging & ODM/OEM Services for 
Cosmetics, Personal Care & Dietary Supplement Products 

- เทคนิคการใช้ LINE@ ต่อยอดธุรกิจให้ยอดขายพุ่ง ส าหรับสมาชิกระดับ Privilege นิตยสาร SME Thailand
- เวิร์คชอ็ปจุดประกายไอเดียช่องทางสร้างอาชีพผ่าน LINE@ เบื้องต้น โครงการ Retire Restart สูงวัยแล้วไง ชีวิตใหม่สร้าง

ได้ จัดโดยธนาคารออมสินและนิตยสารโอล้ันลา
- เพิ่มยอดขายด้วย LINE@ โครงการ Young Explorers by Eminent Air (บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด)
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Next Step NEC 2018 : เจาะลึกกลยุทธ์การตลาด

ยุค 4.0 จังหวัดชลบุรี (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
- เทคนิคการใช้ LINE@ ต่อยอดธุรกิจอาหารให้ยอดพุ่ง (SCB Business Center สาขาสยามสแควร์)
- การสร้าง Content ให้โดดเด่น ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปออนไลน์ (SCB Business Center สาขาสยามสแควร์)
- Facebook Ads Manager, Payment in Messenger (BusinessLinx จาก SCB)
- โครงการบุกตลาดออนไลน์อย่างไรในยุค 4.0 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
- ที่ปรึกษา ด้าน Digital Marketingโครงการ Next Step NEC 2017 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- Digital Marketing Workshop (บริษัท เอเชียประกันภัย)
- Facebook Marketing Training (บริษัท TMC Insure, ทีมการตลาดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
- Google Adwords Training และ New Tools of Digital Marketing Workshop Training (บริษัท TMC Insure)

ผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมิน
ด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัล

คอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 
จากสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

อดีตที่ปรึกษาด้านดิจิทัล 
SCB Business Center สยามสแควร์

ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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จ านวนประชากรในประเทศไทย



Digital in 2019 in Thailand - 3

จ านวนประชากรในประเทศไทย
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อุปกรณ์ที่ใช้
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เวลาเฉลี่ยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวัน



Digital in 2019 in Thailand - 6

ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
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เว็บไซต์ยอดนิยม จาก Similarweb’s Ranking
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เว็บไซต์ยอดนิยม จาก ALEXA’S TOP WEBSITES
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กิจกรรมออนไลน์ต่อสัปดาห์



Thailand Internet User Profile 2018

ข้อมูลจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 10,730 คน

ส ารวจเดือน กรกฎาคม 2561

Banner
จดหมาย

เวียน

Survey 

Online

Website

อื่น ๆ E-mail

Social 

Media



Thailand Internet User Profile 2018

ผู้เข้ามาตอบแบบส ารวจ

เพศหญิง 52.0% เพศชาย 46.0 % เพศทางเลือก 2.0 %



Thailand Internet User Profile 2018

วันท างาน-เรยีน

เวลา/วนั

วันหยุด

เวลา/วนั

เวลาในการใช้อินเทอรเ์น็ตเฉลี่ย ต่อวัน

Gen Z

10 ชม.
22 นาที/วนั

11 ชม.
51 นาที/วนั

Gen Y

10 ชม.
22 นาที/วนั

11 ชม.
52 นาที/วนั

Gen X

8 ชม.
25 นาที/วนั

8 ชม.
55 นาที/วนั

Baby Boomer

8 ชม.
21 นาที/วนั

8 ชม.
26 นาที/วนั

วันท างาน-เรยีน

เวลา/วนั

วันหยุด

เวลา/วนั

ภาพรวม

9 ชม.
48 นาที/วัน

10 ชม.
54 นาที/วนั



Thailand Internet User Profile 2018

สถานที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต

ปี 2561

ปี 2560

บ้าน/ทีพ่กัอาศยั

91.5%

85.6%

ที่ท างาน

52.2%

52.4%

ระหวา่งเดนิทาง

33.5%

24.1%

ที่สาธารณะ

21.0%

18.8%

สถานศกึษา

20.7%

17.5%

อินเทอร์เนต็คาเฟ่

1.1%

2.3%



Thailand Internet User Profile 2018

กิจกรรมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม

ปี 2561 ปี 2560

Social Media

93.6% 86.9%1

รับ-สง่ อีเมล

74.2% 70.5%2

ค้นหาขอ้มูล

70.9% 86.5%3

ดูโทรทศัน/์ฟงัเพลง

60.7% 60.7%4

ซื้อสิน้คา้และบรกิาร

51.3% 50.8%5



Thailand Internet User Profile 2018

กิจกรรมออนไลน์ที่มีการเปล่ียนแปลงมากที่สุด 5 อันดับแรก

17.5% 10.8% 9.7% 7.8% 7.1%



Thailand Internet User Profile 2018

ข้อมูลเปรียบเทียบการท ากิจกรรมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์

89.0% 78.4% 74.0% 65.6% 57.0% 52.4% 52.2% 46.6% 38.2% 36.8% -0.8%



Thailand Internet User Profile 2018

Social Media ที่ได้รับความนิยม

98.8%

97.1%

98.6%

95.8%

96.0%

96.6%

88.4%

New

67.2%

56.0%

64.2%

54.7%

43.0%

27.6%

43.0%

12.1%

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2560



Thailand Internet User Profile 2018

Social Media ท่ีได้รับความนิยมแบ่งตาม Gen

99.8%

99.6%

99.5%

97.3%

96.7%

99.4%

97.5%

94.2%

91.0%

98.5%

96.8%

92.2%

88.1%

94.3%

83.5%

67.0%

84.3%

76.0%

60.6%

51.5%





Facebook Fanpage - 1

แฟนเพจ คือ Profile สาธารณะ ท่ีออกแบบมาส าหรับ

ธุรกิจ แบรนด์ คนดัง การกุศล และองค์กรโดยเฉพาะ 
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Facebook Fanpage - 2

เพจต่างจากโปรไฟล์ส่วนตัวตรงที่เพจไม่ได้รับเพื่อน แต่

จะมีแฟนเพจ ซึ่งก็คือคนท่ีเลือกกดถูกใจและติดตามเพจ
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Facebook Fanpage - 3

ประโยชน์ของแฟนเพจ

ฟรี: สามารถตั้งค่าและจัดการเพจ Facebook ได้โดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย และเพจยังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ดูดีทั้งบน

เดสก์ท็อปและมือถือ
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Facebook Fanpage - 4

ประโยชน์ของแฟนเพจ

เชื่อมต่อกับลูกค้า: ผู้คนมากกว่า 1 พันล้านคนใช้ Messenger ที่

รวมอยู่ในทุกเพจโดยอัตโนมัติ เพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนหรือธุรกิจ

ทุกเดือน และมีผู้คนมากกว่า 1.1 พันล้านคนใช้ Facebook บน

มือถือทุกวัน
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Facebook Fanpage - 5

ประโยชน์ของแฟนเพจ

ปรับปรุงเพจ: สามารถดูรายงานจากข้อมูลเชิงลึกของเพจว่าผู้คน

ตอบสนองต่อเพจอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้จะช่วยให้ท าการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพของเพจ
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Facebook Fanpage - 6

ประโยชน์ของแฟนเพจ
เนื้อหาความช่วยเหลือที่อัพเดตเป็นประจ า: ตรวจสอบการเริ่มต้นใช้
หลักสูตร Blueprint คู่มือการปรับให้เหมาะสม การแก้ปัญหาส าหรับ
ค าถามที่พบบ่อย และอื่นๆ เพื่อช่วยให้สามารถขยายธุรกิจและจัดการ
การปรากฏของธุรกิจออนไลน์บน Facebook
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Facebook Fanpage - 7

ฟีเจอร์ของแฟนเพจ
การนัดหมายบน FB: การนัด
หมายบน Facebook เป็น
เครื่องมือฟรีที่ธุรกิจสามารถ
น าไปใช้จัดการการนัดหมายจาก
เพจ Facebook ได้โดยตรง 

เมื่อธุรกิจใช้การนัดหมายบน 
Facebook ลูกค้าจะสามารถ
จองการนัดหมายกับผู้ให้บริการ
ในท้องถิ่นได้โดยตรงบน 
Facebook อ้างอิงบันทึกการ
นัดหมาย และจัดการปฏิทินของ
พวกเขาได้ทุกเมื่อ 29



Facebook Fanpage - 8

ฟีเจอร์ของแฟนเพจ

Stories บน FB: Page Stories ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Instagram 

Stories ช่วยให้สามารถแชร์รูปภาพและวิดีโอสั้นๆ ที่จะพา

กลุ่มเป้าหมายร่วมเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อสัมผัสสิ่งใดก็ตามที่ก าลัง

ท าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นงานหรือประสบการณ์ต่างๆ สิ่งนี้จะแชร์ให้ผู้ติดตาม

ได้เห็นถึงการท างานเบื้องหลังที่ส าคัญของธุรกิจ
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Facebook Fanpage - 9

ฟีเจอร์ของแฟนเพจ

Messenger บน FB ในแต่ละเดือนมีการส่งข้อความมากกว่า 2 

พันล้านข้อความระหว่างผู้คนและธุรกิจบน Messenger โดยมี

ทั้งข้อความอัตโนมัติและข้อความที่คนเป็นผู้ส่ง สามารถใช้ 

Messenger เข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้างและโต้ตอบกับแต่ละคนได้

แบบตัวต่อตัว

การสนับสนุนด้านการจัดการ: หากต้องการแน่ใจได้ว่าจะไม่

พลาดการรับข้อความและตอบกลบัลูกคา้ไดใ้นทันที ให้ใช้

ประโยชน์จากฟีเจอร์ อย่างข้อความอัตโนมัติและข้อความเมื่อไม่

อยู่
31



Facebook Fanpage - 10

ฟีเจอร์ของแฟนเพจ

ความน่าเชื่อถือของเพจ: เมื่อเพจได้รับเครื่องหมายตอบ

กลับไวมาก ผู้คนที่ติดตามหรือก าลังพิจารณาธุรกิจของ 

จะเห็นว่าตอบกลับเร็วและมีส่วนร่วมสูงในช่วงหลังมานี้

การโฆษณาบน Facebook: สร้างกลุ่มเป้าหมายให้เพจ

โดยการโปรโมทต่อผู้คนที่ถูกกลุ่ม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของการโฆษณาบน Facebook, Instagram 

และอื่นๆ
32



Facebook Fanpage - 11
การตั้งค่าบนแฟนเพจ

เพิ่มค าอธิบายส้ันๆ ไปยังเพจสรุปค าอธิบายของคุณให้กระชับ (1-2 ประโยค)

ข้อมูลติดต่อ: เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ และที่อยู่อีเมล ผู้คนที่
เย่ียมชมเพจ สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อติดต่อกับเพจได้

เวลาท าการ: หากธุรกิจหรือองค์กร มีต าแหน่งที่ต้ังจริง ลองพิจารณาเพิ่มที่อยู่
และเวลาท าการของธุรกิจเพื่อที่ผู้คนจะได้ทราบเวลาและสถานที่ที่จะพบได้

ส่วนเก่ียวกับและเรื่องราว: บอกให้ลูกค้ารู้ว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรและแชร์
เรื่องราวความเป็นมาของธุรกิจ 

เพิ่มเรื่องราวไปยังเพจ หากคุณต้องการแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับธุรกิจหรือ
องค์กร ลองพิจารณาการเพิ่มเรื่องราว เรื่องราวสามารถใส่เรื่องต่างๆ เช่น เวลา
ทีธุ่รกิจก่อตั้งขึ้น สิ่งที่ช านาญ พันธกิจและอีกมากมาย
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Facebook Fanpage - 9

ปรับเพจให้เหมาะสม

เทมเพลตที่ก าหนดเอง: คุสามารถอัพเดตเลย์เอาท์ของเพจให้เหมาะกับประเภทหรือ

เป้าหมายของธุรกิจได้ในการตั้งค่าเพจ สามารถเลือกเทมเพลตส าหรับสถานท่ี 

องค์กรไม่แสวงผลก าไร นักการเมือง ร้านอาหาร การช้อปปิ้ง บริการ และอื่นๆ ได้ 

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละเทมเพลตจากการตั้งค่าของเพจ และอัพเดตเป็น

เทมเพลตใหม่ หากเลือก เรียนรู้วิธีดูและอัพเดตเทมเพลตของเพจ

ชื่อผู้ใช้ท่ีไม่ซ้ ากัน: ผู้คนจะค้นหาเพจในการค้นหาไดง้่าย เมื่อมีชื่อผู้ใช้ท่ีไม่ซ้ าใคร 

เพจท่ีมีชื่อผู้ใช้สามารถสร้าง URL ที่ก าหนดเองที่ให้ผู้คนเยี่ยมชมและส่งข้อความถึง

เพจได้อย่างรวดเร็ว
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Facebook Fanpage - 10

ปรับเพจให้เหมาะสม

ปุ่มกระตุ้นให้ด าเนินการ: ปุ่มกระตุ้นให้ด าเนินการ (CTA) เป็นวิธีที่

ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นให้ผู้คนที่เยี่ยมชมเพจ ด าเนินการในสิ่งที่สนใจ 

เช่น การจองบริการหรือติดต่อกับธุรกิจ ปุ่มการกระตุ้นให้ด าเนินการ

จะปรากฏเด่นชัดตรงด้านบนของเพจ หรือปรากฏท่ีด้านล่างเมื่อดูเพจ

บนโทรศัพท์ สามารถเพิ่มปุ่มเหล่านี้ได้อย่างง่ายๆ และปุ่มเหล่านี้ยังช่วย

กระตุ้นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริงได้อีกด้วย สามารถเปลี่ยนแปลงการ

กระตุ้นให้ด าเนินการเมื่อใดก็ได้ เรียนรู้วิธีเพิ่มปุ่ม CTA ลงบนเพจได้

สร้างกลุ่ม: กลุ่มเป็นพื้นที่ให้ผู้คนได้ติดต่อกันเกี่ยวกับความสนใจ

ร่วมกันกับคนกลุ่มหนึ่งได้ สามารถสร้างกลุ่มส าหรับธุรกิจเพื่อ

เชื่อมต่อกับคนบางกลุ่มโดยเฉพาะได้
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ปรับเพจให้เหมาะสม

ตั้งค่าการรบัส่งข้อความ: ธุรกิจของคุณจะสามารถเข้าถึง Messenger ได้หลังจากที่สร้างเพจ

แล้ว เพื่อให้สามารถโต้ตอบและตอบกลับข้อความจากลูกค้าได้ คุณสามารถตั้งค่าข้อความ

อัตโนมัติเพื่อให้ผู้ท่ีส่งข้อความได้รับการตอบกลับอัตโนมัตเิพื่อแจง้ใหท้ราบว่าจะตดิต่อกลับ

ในเร็วๆ นี้ สามารถตั้งค่าข้อความระบุว่าไม่อยู่เมื่อใดก็ตามที่ไม่ว่างบน Messenger หากไมอ่ยู่

แต่ยังต้องการแจง้ใหผู้้คนทราบว่าจะติดตอ่กลับเร็วๆ นี้

เคล็ดลับ: พยายามให้เพจได้รับเครื่องหมาย “ตอบกลับข้อความเร็วมาก” ซ่ึงจะช่วยให้ผู้คน

ทราบว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านทาง Messenger และอาจเพิ่มความน่าเชื่อถือของเพจได้ 

เมื่อมีแถบป้ายนี้แล้ว โปรดพยายามรักษาไว้ให้ดีสุดโดยการตอบกลับผู้ติดตามของอย่าง

รวดเร็ว
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ปรับเพจให้เหมาะสม

ส าหรับธุรกจิใหบ้รกิาร: เริ่มต้นโดยการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเพจใช้เทมเพลตการบริการ 

เพิ่มเมนูการบริการเพื่อให้ผูค้นสามารถเลือกดู

ข้อเสนอได้ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเปิดฟังก์ชนัแนะน าแล้ว 

เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูข้อมูลเกีย่วกับธุรกจิได้ 

หากธุรกิจสามารถนัดหมายได้ ลองพิจารณา

การตั้งค่าการนัดหมายบน Facebook เพื่อ

จัดการปฏิทินการนัดหมายโดยตรงบน 

Facebook และช่วยให้ลูกค้าท าการนัดหมายได้

โดยตรงจากเพจ 37
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ปรับเพจให้เหมาะสม

ส าหรับร้านอาหาร: เริ่มต้นโดยการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพจใช้เทม

เพลตร้านอาหาร จากนั้น ให้เพิ่ม

เมนูลงในเพจ เพื่อให้ผู้คนเลือกดูได้

ว่าร้านอาหารขายอะไรบ้าง 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่เปิดฟังก์ชัน

แนะน าแล้วเพื่อให้ลูกค้าสามารถดู

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจได้
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ปรับเพจให้เหมาะสม

ส าหรับธุรกิจขายปลีกและอีคอมเมิร์ซ: 

เริ่มต้นโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพจใช้

เทมเพลตการช้อปป้ิง หากต้องการแสดงและ

ขายสินค้าโดยตรงบน Facebook ให้เพิ่ม

ส่วนร้านค้าลงในเพจ หากเดิมทีมีการขาย

สินค้าผ่านเว็บไซต์จากภายนอก สามารถ

อัพเดตปุ่มด าเนินการของเพจเพื่อกระตุ้น

จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และเพ่ิมพิกเซลของ 

Facebook เพื่อติดตามคอนเวอร์ช่ันจาก

เว็บไซต์ได้เช่นกัน 39
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เริ่มดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม

เพิ่มโพสต์ต้อนรับ: สร้างโพสต์ต้อนรับส าหรับเพจท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจและ

เหตุผลที่ควรกดถูกใจเพจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะแชร์ในเพจของ เช่น ข้อเสนอพิเศษ 

อัพเดตเกี่ยวกับธุรกิจ และอื่นๆ เรียนรู้วิธีการสร้างโพสต์ท่ีน่าสนใจ

ปักหมุดโพสต์ต้อนรับ: หลังจากท่ีสร้างโพสต์ต้อนรับ เราสามารถปักหมุดไว้ท่ีด้านบน

ของเพจ เพื่อที่จะได้เป็นสิ่งแรกที่ผู้คนเห็นเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมเพจ เห็นโพสต์ที่ปักหมุด

จะอยู่ที่ด้านบนของเพจ จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือลบออก เรียนรู้วิธีปักหมุดโพสต์

แชร์การอัพเดตที่ส าคัญ: เป็นสิ่งส าคัญทีเ่พจจะต้องใช้งานและน่าดึงดูดอยู่เสมอ เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายทราบว่าเป็นธุรกิจมืออาชีพท่ีใส่ใจเกี่ยวกับการโต้ตอบกับพวกเขา
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เริ่มดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม

ใช้ Page Stories: Page Stories ช่วยให้แชร์รูปภาพและวิดีโอสั้นๆ ท่ีจะพากลุ่มเป้าหมาย

ร่วมเดินทางตั้งแตต่้นจนจบเพื่อสัมผสัสิ่งใดก็ตามที่ก าลังท าอยูห่รอืได้ประสบมาได้ฟรี สิ่งนี้จะ

แชร์ให้ผู้ติดตามได้เห็นถึงการท างานเบือ้งหลังที่ส าคัญของธุรกจิ เรียนรูเ้พิ่มเตมิเกีย่วกับ

ประโยชน์ในการใช้ Page stories

เหตุการณ์: สร้างงานกจิกรรมบนเพจเพื่อสรา้งชุมชนเกีย่วกับธุรกจิและกระตุ้นการเดินทางมา

เยี่ยมชมร้านค้า

สร้างโพสต์รับสมัครงาน หากก าลังรบัสมัครพนักงาน:โพสตก์ารรบัสมัครงานบนเพจได้ฟรี ผู้

ท่ีอาจสนใจสมัครงานจะเหน็โพสตร์ับสมัครงานบนเพจในบุ๊กมาร์กงานหรือผา่น 

Marketplace และพวกเขาจะเรียนรู้เพิ่มเตมิเกีย่วกับธุรกจิได้ก่อนสมัครงาน ซ่ึงท าให้ได้

ผู้สมัครที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจมาก่อนแล้ว
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สร้างกลุ่มเป้าหมายได้
ใช้ Messenger ติดต่อ

ได้ทุกท่ี ทุกเวลา
มีเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับ

จัดการแฟนเพจ
สามารถดูรายงานข้อมลู
เชิงลึกของแฟนเพจได้
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การสร้าง Facebook Fanpage

ชื่อส าหรับเพจและสโลแกนส้ันๆ เกี่ยวกับธุรกิจ

รูปโปรไฟล์และรูปภาพหน้าปก

รูปประจ าตัวของเพจ : 170x170 pixels

รูปภาพหน้าปก : 851x315 pixels

การด าเนินการที่ต้องการให้ผู้ใชท้ า เมื่อเข้ามาในเพจ

ติดต่อทาง Messenger, อีเมล, โทร หรือไปที่เว็บไซต์

เลือกซื้อสินค้าและบริการ

เริ่มสั่งอาหาร

จองบริการ 43
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การตั้งค่า เมื่อสร้าง Facebook Fanpage เรียบร้อย

เผยแพร่เพจ

เริ่มโพสต์

เปิดการรับส่งข้อความ

ท าความเข้าใจผลลัพธ์ของเพจ
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โพสต์

แชร์การอัพเดตที่ส าคัญ - ตั้งเวลาโพสต์ได้

ดึงดูดความสนใจด้วยโพสตพ์ิเศษ - ปักหมุดโพสต์

ดึงดูดลูกค้าด้วยข่าวและส่วนลดพิเศษ – สร้าง

ข้อเสนอพิเศษ, เชิญให้ร่วมกิจกรรม, ถ่ายทอดสด

สร้างโพสต์ขณะเดินทาง – ดาวน์โหลดแอพตัวจัดการ

เพจบนเฟซบุ๊ก เพื่อใช้จัดการ Fanpage ทุกที่ ทุก

เวลา
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การรับ - ส่งข้อความ

เปิดใช้งานการรับส่งข้อความที่การตั้งค่า 

(Setting)

แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าสามารถส่งข้อความถึง

แฟนเพจได้ – สามารถสร้างรหัส 

Messenger ของแฟนเพจได้
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เคล็ดลับในการรับ - ส่งข้อความ
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เปิดใช้งานการ

ส่งข้อความ

ใช้การตอบ

กลับอัตโนมัติ

ส่งข้อความหาลูกค้า

ได้อย่างเหมาะสม

ก าหนดข้อความ

ทักทาย
ใช้ข้อความแสดง

สถานะว่าไม่อยู่

สามารถบันทึกการ

ตอบกลับไว้ใช้ซ้ าได้
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ผลลัพธ์ของเพจ หรือข้อมูลเชิงลึก (Page Insights)
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การเข้าถึง 

ดูจ านวนคนที่ดูโพสต์, จ านวนคน

ที่กดถูกใจ แชร์ และแสดงความ

คิดเห็นบนโพสต์

การด าเนินการบนเพจ

ดูว่าคนด าเนินการอะไรบนเพจ, 

ดูการคลิกไปที่เว็บไซต์ หรือการ

คลิกปุ่มกระตุ้นให้ด าเนินการ

ผู้คน

ท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ด้วยข้อมูล

โดยรวม (อายุ เพศ และต าแหน่งที่ตั้ง) 

และวิธีที่ผู้ใช้ค้นพบเพจ 

จ านวนการดูเพจ

ดูจ านวนคนที่ก าลังดูเพจและส่วนที่ก าลังดูอยู,่ 

รายละเอียดโดยรวมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย

ตามอายุ เพศ และต าแหน่งที่ตั้ง

โพสต์
ดูข้อมูลแยกย่อยของโพสต์ในเพจ, ดูจ านวนผู้ใช้ที่แต่

ละโพสต์สามารถเข้าถึงได้ จ านวนผู้ใช้ที่โต้ตอบด้วย

การคลิกและแสดงความรู้สึก และชนิดของโพสต์



http://bit.ly/2FNciYH
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