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30 RELATIONSHIP BUILDING CAPTIONS 
 

จงลมืค ำวำ่ ผูต้ดิตำม (Follower) ในโลก Social ไปเสยีเถอะ!! 

ท ำไมน่ะหรอคะ?   

กเ็พรำะวำ่ ผูต้ดิตำม (Followers) นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นทุกสิง่ทุกอยำ่งบน Facebook หรอื 

Instagram หรอกนะคะ แต่เป็นผูท้ีเ่ขำ้มำดูเรำกแ็คน่ัน้   

. 

วธิกีำรท ำใหผู้ท้ ีเ่ขำ้มำดู มสีว่นรว่มกบัเรำเพิม่มำกขึน้ เป็นเรือ่งของ “การสรา้ง

ความสมัพนัธ”์ กำรดแูลควำมสมัพนัธ ์และกำรเอำใจใสต่่อเคำ้เหลำ่นัน้ ในวนัแลว้วนั

เลำ่ทีผ่ำ่นไป   

 

การสร้างความสัมพนัธ์ 

 

เพรำะฉะนัน้ อยำ่ไปใสใ่จค ำวำ่ ผูต้ดิตำม เลย แต่จงท ำใหส้ิง่ทีเ่รำโพสและแบ่งปันนัน้ 

เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งส ำหรบั ผู้ท่ีเข้ามาด ู ท ำใหแ้น่ใจวำ่เคำ้ไดร้บัประโยชน์ และ ไดร้บั

ควำมรูม้ำกขึน้มัย้  

ท ำใหเ้ป็นเรือ่งของคนท่ีรู้จกักนั เป็นเรือ่งของ ความไว้เน้ือเช่ือใจกนั และ สิง่ส ำคญั

ทีส่ดุ คอื เป็นเรือ่งของ การสร้างความสมัพนัธ์ ซะดกีวำ่     
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30 แคปชัน่สร้างความสัมพันธ์ 

 

• ใหล้องแชร ์หรอืเลำ่เรือ่งจรงิทีส่นุก ๆ เกีย่วกบัตวัคุณเองใหค้นอืน่ฟัง สกั  3 

เรือ่ง  - นี่เป็นสิง่ดทีีค่ณุควรจะเลำ่ออกไปบอ่ยๆ ใหค้นอื่นๆ ฟัง เพือ่ชว่ยสรำ้ง

ควำมสมัพนัธก์บัผูค้นทีเ่ขำ้มำดคูุณได ้ลองเลำ่สิง่นี้ทุกครึง่เดอืน  

 

• ใหแ้ชร ์หรอืเลำ่ถงึสิง่ทีจ่ะท ำใหคุ้ณหวัเสยีขึน้มำไดเ้มือ่คุณไดเ้หน็สิง่นัน้ และ

บอกเหตุผลดว้ยวำ่ท ำไมจงึเป็นแบบนัน้ – ตรงนี้ เอวำไมไ่ดก้ ำลงับอกใหคุ้ณเป็น

พวกมองโลกในแงร่ำ้ย บ่นดำ่อะไรนะคะ (ไมส่นบัสนุนใหโ้พสอะไรลบๆ อยูแ่ลว้) 

แต่อยำกใหคุ้ณเลำ่แบบงำ่ยๆ ในสิง่ทีท่ ำใหค้ณุหวัเสยีได ้วธิแีกไ้ข และเดีย๋วนี้

เป็นยงัไง เลำ่แบบงำ่ยๆ คะ่  

 

• นิสยัอะไรทีคุ่ณชอบมำกเหลอืเกนิในตวัของคนๆ หนึ่ง อำจเป็น สิง่ทีคู่ข่องเรำท ำ

ให ้นิสยัของเพือ่นรว่มงำนทีน่่ำประทบัใจ หรอื สิง่เลก็ๆ ทีล่กูท ำให ้เป็นตน้ 

 

• เลำ่ล ำดบัเหตุกำรณ์วำ่กวำ่จะมำถงึจุดทีคุ่ณก ำลงัเป็นอยูใ่นตอนนี้ ชวีติเป็นมำ

ยงัไงบำ้ง เลำ่เหตุกำรณ์ส ำคญัในชวีติ (ทัง้เรือ่งใหญ่ และเรือ่งเลก็) - แยกออกมำ

เป็นเรือ่งๆ – จุดเปลีย่น ถำ้จะใหด้รีะบุวนัทีเ่ลย เชน่  ปี 2017 ท ำสิง่นี้ ปี 2018  

ท ำสิง่นี้ ปี 2019 ท ำสิง่นี้ เป็นตน้  
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• คุณดแูลทัง้ชวีติสว่นตวัและชวีติในกำรท ำธุรกจิยงัไง ? มนัยำก หรอื งำ่ยมัย้? 

วำงแผนวนัแต่ละวนัไวย้งัไง?  

 

• แชรภ์ำพน่ำรกัอบอุ่นในวนัหยดุบำ้ง – ไมว่ำ่ใครกอ็ยำกเหน็คนทีเ่คำ้ชืน่ชอบแชร์

เรือ่งสว่นตวั นอกเหนอืจำกงำนประจ ำทีท่ ำบำ้ง 

 

• คุณมสีตัวเ์ลีย้งมัย้คะ? ลองพดูเกีย่วกบัพวกสตัวเ์ลีย้ง ในมมุทีน่่ำรกัๆ ทะเลน้ 

หรอื ซน กไ็ดค้ะ่ 

 

• คุณดแูลรำ่งกำยยงัไง ? คุณชอบวำงแผนกำรกนิลว่งหน้ำมัย้? คุณชอบออก

ก ำลงักำยหรอืเปลำ่ ออกก ำลงัแบบไหนบำ้ง?  

 

• คุณดแูลจติใจตวัเองอยำ่งไร ? คุณท ำสมำธไิหม ? ฝึกเขยีนไดอำรทีุกวนั? หรอื 

คุณฟังเพลงคลำสสคิ และม ีMorning Routine หรอื Night Routine บำ้งมัย้ ? 

 

• เลำ่ใหเ้พือ่นของคุณฟังวำ่ รกัชวีติตวัเองตอนนี้ในมมุไหนบำ้ง? เลำ่

ควำมกำ้วหน้ำและกำรเตบิโต แมว้ำ่แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป กไ็มเ่ป็นไร เรือ่งรำว

และประสบกำรณ์ของเรำมคีำ่เสมอคะ่  
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• ลองอธบิำยถงึตวัคุณเอง ดว้ยภำพ emoji (หรอืสญัลกัษณ์แสดงอำรมณ์ต่ำง ๆ) 

มำสกั 5 อยำ่ง เลำ่ดว้ยวำ่ท ำไมถงึเลอืกภำพ emoji เหลำ่นัน้ และลองขอใหผู้ท้ ี่

เขำ้มำดคูุณท ำแบบเดยีวกนัดว้ย – มนัจะสนุกมำกเลยละ่คะ่^^ 

 

• ม ี3 ค ำอะไรบำ้งทีคุ่ณอยำกจะใชบ้รรยำยถงึตวัเองใหค้นแปลกหน้ำไดรู้จ้กัเรำ 

และ ท ำไมจงึเป็น 3 ค ำนัน้ ? ใหค้นทีเ่ขำ้มำดไูดรู้จ้กัตวัตนทีแ่ทจ้รงิ คุณอำจจะ

ขอใหพ้วกเคำ้ท ำแบบเดยีวกนัโดยกำรคอมเมนต ์เพือ่จะน ำไปสูก่ำรพดูคุยกนั  

 

• “อำชพีในฝัน”ตอนคุณยงัเป็นเดก็อยูน่ัน้คอื อำชพีอะไร ? คุณเคยอยำกเป็น

ต ำรวจหญงิ คุณหมอ คนขบัรถบรรทุก ….?   แลว้มนัเป็นไปตำมนัน้มัย้ ?  

 

• หนงัสอืกบัภำพยนตร ์- ระหวำ่งสองอนันี้ อนัไหนเป็นสิง่ทีคุ่ณชอบและท ำไมถงึ

ชอบ? - อยำ่ลมืถำมคนทีเ่ขำ้มำดคูุณใหแ้สดงควำมคดิเหน็ และใหเ้คำ้ลองบอก

คุณถงึสิง่ทีพ่วกเคำ้ชอบมำกกวำ่กนัดว้ย 

 

• หนงัสอืเลม่โปรดทีคุ่ณชอบตลอด ชอบมำกๆ คอื หนงัสอือะไร? และท ำไมถงึ

ชอบเลม่นัน้? - ไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนสอนชวีติ หรอืวำ่ ไดเ้รยีนรูจ้ำกหนงัสอืกำร

พฒันำตวัเองทีย่อดเยีย่มมำก หรอืวำ่ แคช่อบทีม่นัน่ำตื่นเตน้สยองขวญัด ี? ลอง

เลำ่แบ่งปันถงึสิง่นี้ดคูะ่ 
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• ภำพยนตรเ์รือ่งโปรดทีช่อบมำกทีส่ดุไมเ่คยเปลีย่น คอืเรือ่งอะไร? และท ำไมถงึ

ชอบ? คุณชอบภำพยนตรแ์นวไหน - ตลก โรแมนตกิ หรอืวำ่ แนว Star Wars 

แลว้ชวนคนทีเ่ขำ้มำดไูดเ้ลำ่ภำพยนตรเ์รือ่งโปรดของเคำ้ดว้ย  

 

• คุณมงีำนอดเิรกอะไรบำ้ง และงำนอดเิรกอนัไหนทีช่อบมำกทีส่ดุ ? ลองเลำ่ให้

คนอืน่ฟังวำ่คุณท ำอะไรทีอ่ยูน่อกเหนือจำกโลกออนไลน์ และพดูถงึวำ่คุณได้

พยำยำมท ำงำนอดเิรกของนี้บ่อยแคไ่หน ?  

 

• โพสตล์งตอนเชำ้เลยคะ่ ลองเลำ่รำยกำรสิง่ทีคุ่ณตอ้งท ำในวนันัน้ (To-Do-List) 

งำนอะไรทีอ่ยำกจะท ำใหเ้สรจ็กอ่นเป็นอนัดบัแรก งำนไหนทีอ่ยำกเลีย่ง ไม่

อยำกท ำเลยแต่กต็อ้งท ำ (เรำทุกคนมงีำนแบบนี้อยูแ่ลว้แหละ) 

 

• ลองแชรห์รอืเลำ่ใหค้นอื่นฟังถงึขอ้ควำมทีเ่ป็นแรงบนัดำลใจทีโ่ดนใจจรงิๆ และ

พดูถงึวำ่ท ำไมมนัถงึโดนใจ  

 

• ตอนนี้คุณคำดหวงัอะไรมำกทีส่ดุในชวีติ ? คณุก ำลงัจะมทีรปิทอ่งเทีย่วรออยู่

หรอืเปลำ่ หรอืวำ่คุณก ำลงัตัง้ตำรอทีจ่ะไดไ้ปพกัผอ่นทีไ่หนในชว่งวนัหยดุนี้  

 

• แบ่งปันเรือ่งรำวสนุกๆ ใหค้นอืน่ฟังถงึบำงชว่งเวลำในชวีติทีคุ่ณจะไมม่วีนัลมื

เลอืน - มนัอำจเป็นเรือ่งลำ่สดุทีเ่พิง่เกดิขึน้ หรอืเรือ่งเกำ่นมนำนมำแลว้กไ็ด ้จะ

อยำ่งไรกแ็ลว้แต่ กข็อใหม้คีวำมสขุกบัผูค้นทีเ่ขำ้มำด ู
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• เลำ่บำงสิง่บำงอยำ่งในตวัคุณทีคุ่ณเคยรูส้กึวำ่ไมช่อบเอำเสยีเลย (แต่วำ่ตอนนี้

ชอบแลว้) ตรงนี้อำจจะเป็นลกัษณะภำยนอก หรอืเรือ่งภำยในใจกไ็ด ้เชน่ ของ

เอวำเคยไมช่อบเสน้ผมของตวัเอง และ นิสยัชอบแสวงหำกำรยอมรบั ซึง่ตอนนี้

สิง่เหลำ่นัน้ไมไ่ดเ้ป็นปัญหำอกีต่อไปแลว้^^ 

 

• คุณอยำกบอกกบัตวัเองยงัไง เมือ่มองยอ้นกลบัไป ในเวลำนัน้เวลำนี้ แชรเ์ทำ่ที่

สบำยใจทีจ่ะเลำ่คะ่ 

 

• เลำ่เหตุกำรณ์ต่ำงๆ วำ่คุณท ำอะไรบำ้งในแตล่ะวนัในชวีติ ตัง้แต่ตืน่นอนจนทัง้

วนันัน้ คุณท ำอะไร เชน่  9 โมง - พำลกูไปสง่ทีโ่รงเรยีน 10.30-11.50 มปีระชมุ 

เป็นตน้  อยำ่คดิมนัดไูมน่่ำสนใจสกันิด แต่คนทีเ่ขำ้มำดคูุณนัน้เขำสนใจคะ่ คน

อยำกคุยกบัคน จงจ ำไวน้ะคะ 

 

• คุณท ำงำนทีไ่หน ? แชรห์รอืเลำ่ถงึทีท่ ำงำนของคุณ แสดงใหค้นทีเ่ขำ้มำดคูุณได้

เหน็วำ่จรงิๆ แลว้คุณท ำงำนยงัไง (เอำเทำ่ทีท่ีท่ ำงำนอนุญำตนะคะ) 

 

• คุณคดิวำ่สิง่ทีก่ ำลงัท ำอยูต่อนนี้คอืสิง่ทีค่ณุจะท ำต่อไปอกีในปีขำ้งหน้ำหรอื

เปลำ่? คุณม ีVision มัย้ส ำหรบัอำชพีกำรงำน?  คุณเหน็ตวัเองยงัท ำงำนอยูใ่น

ธุรกจิทีก่ ำลงัท ำอยูต่อนนี้หรอืเปลำ่? อยำ่ลมืขอใหค้นทีเ่ขำ้มำดแูบง่ปันเรือ่งรำว

ของพวกเขำในคอมเมนตด์ว้ยนะคะ  
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• โดยทัว่ไปแลว้ คุณท ำอะไรในเวลำวำ่ง? ไมต่อ้งท ำใหด้เูวอ่ร ์หรอืพยำยำมใหด้ ู

Perfect คนทีเ่ขำ้มำดคูุณเขำแคอ่ยำกจะรูว้ำ่จรงิๆ แลว้ คุณท ำอะไรตอนทีไ่มไ่ด้

อยูใ่นทีท่ ำงำนกแ็คน่ัน้ 

 

• คุณเหน็ตวัเองอยูท่ีไ่หน ใน 5 ปีนี้ ? – ตรงนี้อำจจะเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งชวีติสว่นตวั 

(เชน่ กำรมลีกูเพิม่ มบีำ้นในฝัน) หรอืเกีย่วกบัอำชพีกำรงำนกไ็ด ้ ชวนผูค้นใหม้ี

สว่นรว่มและแบ่งปันวสิยัทศัน์ 5 ปี ของพวกเขำดว้ยคะ่ 

 

• ลองเลำ่ถงึบทเรยีนทีค่ณุไดเ้รยีนรูจ้ำกใครสกัคนทีใ่กลช้ดิคุณ - เป็นสิง่ทีไ่มเ่คย

ลมืเลอืน หรอืเป็นสิง่ทีคุ่ณเอำมำด ำเนนิชวีติตำม   

 

• แชรเ์ป้ำหมำยระยะสัน้ทีอ่ยำกท ำใหส้ ำเรจ็ไดใ้นปลำยปีนี้ บนัทกึไวใ้น Social 

Media มนักต็ืน่เตน้ดเีหมอืนกนันะคะ 

 

CONNECT TO AVA 

ครเูอวำ สอนคุณแมใ่หม้แีนวทำงในกำรสรำ้งธุรกจิสว่นตวัจำกทีบ่ำ้น ในขณะทีม่เีวลำ
ดแูลครอบครวัอยำ่งเตม็ทีเ่ตม็เวลำ 

สอนใหคุ้ณเป็น Mompreneur ทีส่วย รวย สมำรท์ ฉลำด สตรอง 

Mompreneur คอื อำชพียคุใหม ่ของคุณแมท่ีต่อ้งกำรมคีวำมสขุกบัครอบครวั และมัง่
คัง่จำกงำนทีร่กั อยำ่งแทจ้รงิ 
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ทุกสปัดำห ์เอวำแบ่งปันควำมรู ้จำกสิง่ทีไ่ดเ้รยีน ไดล้งมอืท ำ ถำ่ยทอดจำก
ประสบกำรณ์จรงิ ผำ่นบทควำมพดูได ้ 

. 

ขอขอบคุณทีเ่ขำ้มำเป็นเพือ่นกนัคะ่ แลว้พบกนัใหม ่ในโอกำสต่อไปนะคะ 

 

รกั 

ครเูอวำ Mompreneur 

เพราะความรกัของลกู = เวลา 
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