
เทคนิคการประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

OUTLINE 

• เหตุผลของการประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ - ตัง้รับ-
ขับเคล่ือนธุรกิจ และผลักดนัคนไอทไีทยสู่ AEC 2015  

• IT Technology Trends 2014 For Thailand 

• Social Media Marketing 

• การสร้าง FACEBOOK และ FANPAGE 

 

 



 
 

 ต้ังรับ-ขบัเคลือ่นธุรกจิ  
และผลกัดนัคนไอทไีทยสู่ AEC 2015  



รู้จกัอาเซียน 

ช่ือไทย     : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
ช่ือองักฤษ  : Association of South East Asian Nations 
(ASEAN) 
ค าขวญั   : One Vision, One Identity, One Community" 
                   (หน่ึงวสัิยทัศน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม) 
เพลงสดุด ี : “The ASEAN Way” ดอิาเซียนเวย์ 



สมาชิกอาเซียน 



รปู คอื ต้นข้าวสีเหลอืง 10 ต้น มดัรวมกนัไว้  
หมายถงึ ประเทศสมาชกิรวมกนัเพือ่มติรภาพและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดยีวกนั  
สีน ้าเงนิ หมายถงึ สันตภิาพและความมัน่คง 
สีแดง หมายถงึ ความกลา้หาญและความก้าวหน้า 
สีขาว หมายถงึ ความบรสิุทธิ ์  
สีเหลอืง หมายถงึ ความเจรญิรุง่เรอืง 

สัญญลกัษณ์อาเซียน 



4 เป้าหมายของอาเซียน 



เศรษฐกจิไทยภายใต้ AEC ปี 2015 



                          เศรษฐกจิไทยบนบริบท ASEAN 
                   AEC : จุดเปลีย่นประเทศไทย 



โอกาสของไทยภายใต้ AEC 2015  
 
 

• ประเทศไทยจะเป็นศนูย์กลางทางการเงิน การค้า และการลงทนุภมูิภาค  
• ศนูย์กลางด้านอตุสาหกรรมบริการ เช่น ท่องเท่ียว สขุภาพ การพฒันา
ซอฟแวร์ และดิจิตตอลปาร์ค 

• ศนูย์กลางการลงทนุรองรับอตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและ IT เช่น ยานยนต์
และชิน้สว่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ IT ฯลฯ 

• ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจ North-South : East-West เอือ้ตอ่การ
เป็นศนูย์กลาง e-ASEAN และศนูย์กลางดิจิตอลของภมูิภาค  

• อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีไทยมีประมาณการค้ามากท่ีสดุ (มากกว่าประเทศ 
G3 รวมกนั)  
 



 
 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก : สาหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

 
การเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าสู่AEC 
• ผลกัดนัภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการภาษาท่ี 2 ของประเทศ เพ่ือให้แรงงานมีฝีมือได้
พฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษ และมีการกาหนดหลกัสตูรภาษาองักฤษให้กบัสถาบนั
อาชีวศกึษา  

• ผลกัดนับคุลากรวิชาชีพบริการ 7 สาขา เข้าสูต่ลาดอาเซียน  
การพัฒนาโลจสิตกิส์  
• ผลกัดนัให้มีการพฒันาระบบการขนสง่ข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม  
การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์การกลาง IT  
• ผลกัดนัให้อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยให้เป็นผู้นาในอาเซียน  
การขยายการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน  
• สนบัสนนุให้มีการศกึษา/วิจยัข้อมลูเชิงลกึของประเทศสมาชิกอาเซียน  
• อานวยสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการท่ีมีการลงทนุในตา่งประเทศ  
 



 
 
 
การปรับเปลีย่นโครงสร้างการผลติของไทย 

 
 
ผลกระทบ จากการปรับขึน้คา่แรงขึน้ต ่า ท าให้ประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างการผลิต จาก
อตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น ไปสูอ่ตุสาหกรรมสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีมากขึน้ 
ประกอบด้วย  

• การออกแบบภายใน  
• กราฟฟิก  
• แฟชัน่  
• อญัมณี และของเด็กเลน่  
• ซอฟต์แวร์และผลิตภณัฑ์ดิจิตอล  

 



 
 
 
 
การพฒันาบุคคลกรดา้น IT ของไทยสู่ตลาดสากล 

 
มาตรฐานด้านการศึกษาในระดับมหาวิทยาลยั  
 
• มาตรฐานสมรรถนะของแรงงานฝีมือทางดา้นไอทีของไทย  
• การสนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งบูรณาการ  
• อุตสาหกรรม IT ท่ีรองรับทั้งในและนอกประเทศ  
• ส่งเสริมอุตสาหกรรม Software Park (สวทช.)  
• IT Specialist Registered  
• Regional Data Center  
 



 
 
 
 
 
โอกาสการพฒันาบุคลากรด้าน IT ของไทย 

 
• การสร้างเครือข่าย Software และ Hardware  
• การสง่เสริมวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 
• การกาหนดมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพบคุลากร (Standard of 

Competence)  
• การกาหนดระบบการทดสอบและออกใบรับรองผลิตภณัฑ์ในอตุสาหกรรม IT 

รวมถึงมาตรฐานคณุวฒุิสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์  
• การสนบัสนนุการสร้างเครือข่ายระดบัภมูิภาค (IT Regional 

Network)  
 



 
 
 
 
ความท้าทายของการพฒันาบุคลากรด้าน IT ของไทย 

 
• ความพร้อมของระบบการศกึษาของไทยตอ่การพฒันาบคุลากรด้าน IT  
• ทกัษะด้านภาษาและมาตรฐานของมหาวิทยาลยัซึง่มีความแตกตา่งกนั 
• ข้อจากดัในการเข้าถงึของโอกาสท่ีนกัศกึษา IT และบคุลากร IT ในการ

เพิ่มพนูประสบการณ์ในระดบัสากล เช่น การสมัมนา การดงูาน การฝึกงาน
ในระดบัภมูิภาค 

• ประเทศไทยยงัขาดแผนการพฒันาบคุลากรด้าน IT อยา่งเป็นระบบ  
 



 
 
 
 
 
                       

AEC 2015  จุดเปลีย่นประเทศไทย  
โอกาสและความท้าทายไทย 



 
 

 IT Technology Trends 
2014 

For Thailand 



Gartner Top 10 Strategic Technology Trends 



Trend #1: Smartphone/Tablet Explosion 



Trend #1: Smartphone/Tablet Explosion 



Trend #1: Smartphone/Tablet Explosion 



Trend #1: Smartphone/Tablet Explosion 



Trend #1: Smartphone/Tablet Explosion 



Trend #2: Cloud Computing 



Trend #2: Cloud Computing 



Trend #2: Cloud Computing 



Trend #3: Online Consumerization 



Trend #3: Online Consumerization 



Trend #3: Online Consumerization 



Trend #3: Online Consumerization 



Trend #4: Mobile Applications 



Trend #4: Mobile Applications 



Trend #4: Mobile Applications 



Trend #4: Mobile Applications 



Trend #5: BYOD 



Trend #5: BYOD 



Trend #5: BYOD 



Trend #6: IaaS 



Trend #6: IaaS 



Trend #6: IaaS 



Trend #6: IaaS 



Trend #7: Internet of things 



Trend #7: Internet of things 



Trend #8: M-Commerce 



Trend #8: M-Commerce 



Trend #8: M-Commerce 



Trend #8: M-Commerce 



Trend #9: Big Data 



Trend #9: Big Data 



Trend #9: Big Data 



Trend #9: Big Data 



Trend #10: Augmented Reality 



Trend #10: Augmented Reality 



Conclusion: 
Top IT Trends for Thailand 2014 



Social Media Marketing 
Social Media Marketing 



Word of mouth (WOM): ปากต่อปาก 

• การตลาดแบบเดิมๆท่ีสง่ข้อความไปยงัเป้าหมายโดยตรงนัน้ ใช้ไมไ่ด้ผลอีก
ตอ่ไป 

– สิ่งท่ีเป้าหมายพบเจอในแตล่ะวนัมีมากมาย การสง่ข้อความทางการ
ตลาดโดยตรง จะไมส่ามารถฝ่าทะล ุData Smog ไปได้ 

 

• หยดุ! การตลาดโดยตรงต่อผู้คน  
ใช้ผู้คนท าการตลาดให้เรา! 
 



Viral Marketing : การตลาดแบบไวรัล 

World-of-mouth  word-of-mouse (digital marketing) 



เทคนิค Viral Marketing 

• แจกฟรีสนิค้า หรือ บริการ 

• ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนกัในการสง่ข้อความ ไปสูผู่้อื่น 

• สามารถขยายการสง่ข้อความไปได้แม้จะมีผู้ รับข้อความจ านวนมาก 

• ใช้ข้อความการตลาดท่ีมีจิตวิทยาจงูใจให้คนสง่ตอ่ข้อความ 

– กระตุ้นอารมณ์ร่วม 

– ผู้คนชอบขา่ว ช๊อค แปลก ไม่น่าเป็นไปได้ 

•  ให้การสง่ข้อความผา่นเน็ตเวอร์คของผู้คน 

•  ใช้ทรัพยากรของผู้อื่นในการสง่ข้อความ 



Social Media คอือะไร 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media 

 

“Social media are media for social interaction, 

using highly accessible and scalable publishing 
techniques. ” 

 

Social Media เป็นสื่อส าหรับการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม โดยใช้เทคนิคการ
น าเสนอท่ีเข้าถงึได้ง่ายและขยายไปสูผู่้คนได้จ านวนมาก 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Media_(communication)
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_interaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_interaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_interaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Publishing


ท าไมต้องใช้ Social Media ในด้านการตลาด 

• เป็นเคร่ืองมือด้าน Viral Marketing ช่วยกระจายเนือ้หา 
• ใช้งบประมาณน้อยมาก 

• สามารถดงึ Traffic ไปสูเ่ว็บไซต์ที่ต้องการได้ 

• ช่วยในเร่ือง SEO 
• สร้างฐานลกูค้า 

• ช่วยประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการ 

• ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ 

 



ส ารวจกนัก่อน: มี Account เหล่านีห้รือไม่ 

• Facebook? 

• Flickr? 

• Linked In? 

• StumbleUpon? 

• Digg? 

• Reddit? 

• Youtube? 

• Twitter? 

 



YouTube 

• สร้าง Video Clip เก่ียวกบัสินค้า เช่นจดุเดน่ หรือ วิธีการใช้งาน 

 

• ใสล่ิงค์เว็บไซต์ไปในค าอธิบาย 

 

• น า Video Clip ไปใสไ่ว้ในเว็บไซต์ของเรา 
 

• สง่ข่าวเก่ียวกบั Video Clip ไปทาง Email, Facebook, Twitter หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ 



Will it blend? 

 วิดีโอคลปิสัน้ท่ีไม่เน้นการขายสนิค้า 

 

 ท าให้คนหายสงสยั หรือ มีความต้องการให้ทดลองกบัสิง่ตา่งๆ 

 

 สง่คลปิผา่น Youtube.com 

 

 ใช้ SEO เพื่อสนบัสนนุเว็บไซต์ Blendtec 

 

 



Flickr 

• เข้ากลุม่ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ 

 

• สง่รูปภาพเข้าไปเก็บและ share กบัเครือข่าย 

 

• ใสล่ิงค์เว็บไซต์ไปในค าอธิบาย 

 

• สง่ข่าวเก่ียวกบั รูปภาพ ไปทาง Email, Facebook, Twitter หรือช่องทาง
อื่นๆ 



Facebook 



Facebook: Why? 

• มีสมาชิกมากกวา่ 500 ล้านคนที่เข้ามาใช้งานอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
• มีสมาชิกกระจายไปทัว่โลก 

• รองรับการเข้าถึงโดย mobile device เช่น smart phone และมีสมาชิกใช้งานผา่น
ช่องทาง Mobile มากถึง 150 ล้านคน 

• สมาชิกมีปฏิสมัพนัธ์กนัผา่นทางสื่อหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษร รูปภาพ Video เกมส์ 
และอื่นๆอีกมากมาย 

• เนือ้หาเกิดจากการสร้างขึน้โดยสมาชิก (web 2.0) <- viral marketing 
• มีเคร่ืองมือที่ช่วยให้นกัการตลาดสามารถท ากิจกรรมทางการตลาดได้โดยงา่ย 

 

 

 



Facebook : รูปแบบการใช้งาน  

• Personal Profile: เป็นพืน้ท่ีสว่นตวัของสมาชิกแตล่ะคน ซึง่ใช้ในการเขียน
เนือ้หา สง่รูปภาพ หรือ วิดีโอ หรือสื่ออื่นๆ เพ่ือติดตอ่กบัเพ่ือน (friends)  

 

• Fan Page: เป็นหน้าที่สร้างขึน้ ส าหรับธุรกิจ ผู้ มีช่ือเสียง นกัการเมือง สมาคม เป็น
ต้น  

 

• Group: เป็นพืน้ท่ีส าหรับกลุม่คนท่ีมีความสนใจเร่ืองเดียวกนั  



Facebook : ตารางเปรียบเทียบการใช้งานแต่ละแบบ 
 

 

จ านวนสมาชิก/
เพือ่น/ผู้ติดตาม 

จ านวน Admin การตอบรับสมาชิก ข้อมูลทางสถิติ ค้นเจอจาก Search 
Engine หรือไม่ 

Fan Page 
 

ไม่จ ากดั >1 คน อตัโนมติั มี คน้เจอ 

Group 5000 >1 คน เลือกได ้ ไม่มี คน้เจอถา้เป็น 
public group 

Profile 5000 1 คน ตอ้งท าเอง ไม่มี คน้ไม่เจอ 



Facebook: แผนการตลาด 

• เลือกกลุม่เป้าหมาย 

• ก าหนดเป้าหมายของการตลาดบน Facebook 

– สร้าง brand 

– เพิ่มยอดขาย 

– สร้างสงัคมออนไลน์เพื่อเป็นฐานลกูค้า 

– ช่องทางสื่อสารกบัลกูค้า 

• สร้างเนือ้หาที่ดงึดดูความสนใจ 

• จดักิจกรรมตา่งๆเฉพาะ facebook 

• สร้าง Campaign เฉพาะ facebook fan 

• วดัผลการตลาด 

 

 



Facebook: Fan Page 



Facebook: การสร้าง Fan Page (1) 

• เข้าไปท่ี http://www.facebook.com/page  

http://www.facebook.com/page
http://www.facebook.com/page
http://www.facebook.com/page
http://www.facebook.com/page
http://www.facebook.com/page
http://www.facebook.com/page
http://www.facebook.com/page
http://www.facebook.com/page
http://www.facebook.com/page


Facebook: การสร้าง Fan Page (2) 

ใส่รูปภาพและขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหค้รบถว้น 



Facebook: การใช้งาน Fan Page ให้ได้ผล  

• ตัง้ช่ือ fan page เพ่ือให้เข้าได้ง่าย 
http://www.facebook.com/username/  

• Update ข้อมลูสม ่าเสมอ แตไ่มใ่ช่ Spam 

• ใช้สื่อหลายรูปแบบ รูปภาพต้องสวยงามเห็นได้ชดั สื่อวิดีโอภาพต้องชดัเจน 

• ไมค่วรใสเ่นือ้หาท่ีไมเ่ก่ียวกบั page เช่น page เก่ียวกบัสปาก็ไมค่วรมี
เนือ้หาเก่ียวกบัการหาโรงเรียนให้ลกู 

• สร้างกิจกรรมทางการตลาดตามหลกัการ Viral Marketing 

 

 

http://www.facebook.com/username/


Facebook: เทคนิคหาสมาชิก 

• ใช้ personal profile หาเพื่อนให้มากท่ีสดุ 

• แนะน าเพื่อนของเราวา่ เรามี fanpage ท่ีไหน  

• หาสมาชิกจาก Facebook search 

• ติดตัง้ Page Badge ท่ีเว็บไซต์ของตวัเอง 

• Email marketing แจ้งลกูค้าเดิม 

• ใช้ Blog marketing 

• ใช้โฆษณา Social Ads ใน Facebook (เสียเงิน) 
 



Facebook: การติดตั้ง page badge 
• ไปยงัหน้า 

http://www.facebook.com/badges/page.php  

คลิกท่ี Other แลว้ Copy Code  
ไปติดไวใ้นเวบ็ไซตข์องเรา 

http://www.facebook.com/badges/page.php
http://www.facebook.com/badges/page.php
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Facebook Ads 

ลกัษณะเด่น 
-สามารถก าหนดคุณสมบัตขิองผู้ที่จะเห็นโฆษณาได้โดยละเอยีด เช่น  
เพศ วยั ความสนใจ และอืน่ๆ 
-การคดิค่าใช้จ่ายมีสองแบบคือ PPC หรือ IMP 
-มีกราฟแสดงผลงานของโฆษณา 



Facebook : การสร้าง Social Ads (1) 

Promote with an Ad 

Social Ads สามารถใชโ้ฆษณาอะไรกไ็ด ้ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นการโฆษณาหนา้ Fan page 

เพียงคลิกลิงค ์“Promote with an Ad” หรือ  
“Create an Ad” ท่ีพบเห็นกส็ามารถสร้างโฆษณาได ้



Facebook : การสร้าง Social Ads (2) 

โฆษณาลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตภ์ายนอก Facebook 
โฆษณาลิงคไ์ปภายใน Facebook 

คลิกลิงคเ์พื่อเปล่ียน 
ชนิดของโฆษณาไปมา 



Facebook : การสร้าง Social Ads (3) 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

เม่ือก าหนดเสร็จแลว้  
ระบบจะแสดงจ านวนคนในกลุ่มเป้าหมาย 



Facebook : การสร้าง Social Ads (4) 

ก าหนดงบประมาณในการโฆษณา 



Facebook : การสร้าง Social Ads (5) 

ตรวจสอบโฆษณา และท าการช าระค่าโฆษณา  
มีวธีิช าระสองวิธีคือ 
-บตัรเครดิต 
-PayPal 



Facebook : คูปองฟรีส าหรับลงโฆษณา 

• Facebook มีการแจกคปูองฟรีให้ลองใช้โฆษณาอยูบ้่างปกติจะมีมลูคา่ 
US$50 ค้นหาได้จาก Google “Free Facebook Ad 
Coupon” หรือบางครัง้ก็แถมมากบัหนงัสือเก่ียวกบั facebook 

• เม่ือได้คปูองมาสามารถใช้งานได้โดย เข้าไปท่ี Ads Manager > 
Billing > Funding sources  



Facebook  Events 

• Facebook Events เป็นช่องทางหนึง่ท่ีใช้ในการรวบรวมคนเพ่ือมาท ากิจกรรม
เพ่ือการสนบัสนนุธุรกิจ หรือ สินค้าของเรา  

• สามารถใช้นดัหมายเพื่อจดังานกิจกรรมจริง หรือ กิจกรรมออนไลน์ก็ได้ 
• สามารถเชิญผู้ ร่วมงานตอนสร้าง Event ได้ไม่เกิน 100 คน แตส่ามารถเชิญเพิ่มได้ไม่

จ ากดัหลงัจากสร้าง Event แล้ว 
• สามารถเชิญคนที่ไม่เป็นสมาชิก Facebook ได้โดยการใส ่email address ที่

ช่องส าหรับเชิญผู้ ร่วมงาน 
• สามารถเชิญสมาชิกของ fanpage ได้พร้อมกนัทัง้หมดทกุคน 
• แตล่ะ Facebook Events มี URL ของตวัเองผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก Facebook 

ก็สามารถเข้าได้ 
 



Facebook: การเข้าถึง Event ในหน้า Fanpage 

• คลกิลงิค์ Ads and Pages ท่ีหน้า profile ของตวัเอง จะเป็นการเข้าสูห่น้าส าหรับจดัการ 
fan page  

• คลิกท่ี View Page ท่ีอยูใ่ต้ช่ือ Page จะเห็นหน้า Page 

• คลิกท่ี + แล้วเลือก Events จะเป็นการเพิ่ม Events  
ไปท่ี Tab 

 

 



Facebook: การสร้าง Event ของ fan page (1) 

• ท่ีหน้า fan page ให้คลกิ Events แล้วคลกิปุ่ ม + Create Event  



Facebook: การสร้าง Event ของ fan page (2) 

• กรอกรายละเอียดของ Event  

• คลิก Select Guests แล้วเลือกเพื่อนที่ต้องการเชิญ (ครัง้แรกได้ไม่
เกิน 100 คน) แตเ่ราสามารถเชิญคนท่ีเป็นสมาชิก fan page ได้ที
หลงั 

• คลิกท่ีปุ่ ม Create Event เพื่อสร้าง Event 



Facebook: เชิญสมาชิก fan page เพือ่เข้าร่วม Event 
• เข้าไปท่ีหน้า Event แล้วคลกิท่ี Update Fans of ‘ช่ือ fanpage’ 

 

 

 

 

 

 

 

• ในหน้า Send an Update ให้กรอกข้อมลูเก่ียวกบั Event แล้วกดปุ่ มสง่ “Send” 

• หมายเหตุ : กรณีท่ี fanpage ยงัไม่มีสมาชิก จะไม่สามารถสง่ update fans ได้ 



Facebook: สถิตขิอง Fan Page  

• Insight ช่วยให้เข้าใจสมาชิกมากขึน้ ใช้ประโยชน์ในการวางแผน
การตลาด 

 

 

หมายเหตุ:ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 10 คนจึงจะดูสถิติได ้



Twitter 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.wfrd.com/Portals/0/Fun_Stuff/twitter.jpg&imgrefurl=http://www.wfrd.com/&usg=__wFGcGFw9lFv2v_rgcRWegQ408PU=&h=295&w=800&sz=33&hl=en&start=0&zoom=1&tbnid=HlgeaHb1DzF49M:&tbnh=86&tbnw=233&prev=/images?q=twitter&um=1&hl=en&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1070&bih=820&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=663&vpy=150&dur=2205&hovh=136&hovw=370&tx=242&ty=76&ei=hAxwTNunNIm4vgPH-dRB&oei=awxwTK_HHoKGuAPY6IBC&esq=4&page=1&ndsp=16&ved=1t:429,r:3,s:0


Twitter 

• Micro-blogging ไม่เกิน 140 ตวัอกัษร 
• ใช้เพ่ือการดงึดดูลกูค้าใหมแ่ละยดึลกูค้าเดิมไว้ 

• ใช้ประชาสมัพนัธ์ promotion หรือ ข่าวตา่งๆของธุรกิจ 

• เผยแพร่เนือ้หาไปสูผู่้ติดตาม (follower) แบบ Viral Marketing โดย
ผู้ติดตามสามารถสง่ตอ่เนือ้หาให้คนอ่ืนได้ทนัทีครัง้ละมากๆ โดยใช้การ ReTweet 
หรือ RT 

• จดุเดน่คือการสง่ข่าวสารแบบ Real Time ผู้ติดตามจะได้รับข้อความเกือบทนัที 
คล้ายกบัการสง่ SMS 



Twitter: Tips 

• ใช้ Twitter directory เพ่ือหาลกูค้า เช่น http://wefollow.com/   
• พยายาม update วนัละครัง้เป็นอย่างน้อย เพ่ือให้ followers รู้สกึวา่มีประโยชน์ที่จะ

ติดตาม 

• เขียนเนือ้หาท่ีเกียวข้องกบัธุรกิจของเราในหลายๆแง่ รวมถงึข่าวที่เก่ียวข้อง 

• อย่าสง่ข้อความโดยตรง (Direct Message: DM) รบกวนผู้ติดตาม 

• ใช้ Keyword ในเนือ้หา รวมถงึใน Bio  ตวัอย่างท่ีดี www.twitter.com/OrlandoSpa  
• ถ้าเป็นไปได้ควรมี promotion เฉพาะส าหรับผู้ที่ติดตามใน Twitter โดยสง่รหสั (code) 

พิเศษ ถ้าลกูค้าบอก code ได้ถกูต้องก็จะใช้ promotion นัน้ได้ 
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หมายเหตุ: Social Media Marketing 

 

 

 

 

 ไม่มีอะไรสามารถรับประกนัได้วา่ข้อความจะแพร่แบบไวรัสหรือไม ่

 

 พงึระวงัวา่เนือ้หาท่ีแพร่กระจายแบบไวรัสแล้วเป็นการยากที่จะเรียกกลบัคืนมา 

 

 ต้องท าการสนบัสนนุเนือ้หาทางการตลาดด้วย Search Engine 
Optimization (SEO) –โดยให้ keywords ที่เก่ียวข้องมากที่สดุ 
เม่ือคนค้นหา keywords เหลา่นัน้จะได้ค้นพบเว็บไซต์ของเรา 




