30 RELATIONSHIP BUILDING CAPTIONS
จงลืมคำว่ำ ผูต้ ดิ ตำม (Follower) ในโลก Social ไปเสียเถอะ!!
ทำไมน่ะหรอคะ?
ก็เพรำะว่ำ ผูต้ ดิ ตำม (Followers) นัน้ ไม่ได้เป็ นทุกสิง่ ทุกอย่ำงบน Facebook หรือ
Instagram หรอกนะคะ แต่เป็ นผูท้ เ่ี ข้ำมำดูเรำก็แค่นนั ้
.
วิธกี ำรทำให้ผทู้ เ่ี ข้ำมำดู มีสว่ นร่วมกับเรำเพิม่ มำกขึน้ เป็ นเรือ่ งของ “การสร้าง
ความสัมพันธ์” กำรดูแลควำมสัมพันธ์ และกำรเอำใจใส่ต่อเค้ำเหล่ำนัน้ ในวันแล้ววัน
เล่ำทีผ่ ำ่ นไป
การสร้ า งความสัม พัน ธ์

เพรำะฉะนัน้ อย่ำไปใส่ใจคำว่ำ ผูต้ ดิ ตำม เลย แต่จงทำให้สงิ่ ทีเ่ รำโพสและแบ่งปั นนัน้
เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องสำหรับ ผู้ที่เข้ามาดู ทำให้แน่ใจว่ำเค้ำได้รบั ประโยชน์ และ ได้รบั
ควำมรูม้ ำกขึน้ มัย้
ทำให้เป็ นเรือ่ งของคนที่ร้จู กั กัน เป็ นเรือ่ งของ ความไว้เนื้ อเชื่อใจกัน และ สิง่ สำคัญ
ทีส่ ดุ คือ เป็ นเรือ่ งของ การสร้างความสัมพันธ์ ซะดีกว่ำ
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30 แคปชัน่ สร้ า งความสัม พัน ธ์

• ให้ลองแชร์ หรือเล่ำเรือ่ งจริงทีส่ นุก ๆ เกีย่ วกับตัวคุณเองให้คนอืน่ ฟั ง สัก 3
เรือ่ ง - นี่เป็ นสิง่ ดีทค่ี ณ
ุ ควรจะเล่ำออกไปบ่อยๆ ให้คนอื่นๆ ฟั ง เพือ่ ช่วยสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กบั ผูค้ นทีเ่ ข้ำมำดูคุณได้ ลองเล่ำสิง่ นี้ทุกครึง่ เดือน
• ให้แชร์ หรือเล่ำถึงสิง่ ทีจ่ ะทำให้คุณหัวเสียขึน้ มำได้เมือ่ คุณได้เห็นสิง่ นัน้ และ
บอกเหตุผลด้วยว่ำทำไมจึงเป็ นแบบนัน้ – ตรงนี้ เอวำไม่ได้กำลังบอกให้คุณเป็ น
พวกมองโลกในแง่รำ้ ย บ่นด่ำอะไรนะคะ (ไม่สนับสนุนให้โพสอะไรลบๆ อยูแ่ ล้ว)
แต่อยำกให้คุณเล่ำแบบง่ำยๆ ในสิง่ ทีท่ ำให้คณ
ุ หัวเสียได้ วิธแี ก้ไข และเดีย๋ วนี้
เป็ นยังไง เล่ำแบบง่ำยๆ ค่ะ
• นิสยั อะไรทีค่ ุณชอบมำกเหลือเกินในตัวของคนๆ หนึ่ง อำจเป็ น สิง่ ทีค่ ขู่ องเรำทำ
ให้ นิสยั ของเพือ่ นร่วมงำนทีน่ ่ำประทับใจ หรือ สิง่ เล็กๆ ทีล่ กู ทำให้ เป็ นต้น
• เล่ำลำดับเหตุกำรณ์วำ่ กว่ำจะมำถึงจุดทีค่ ุณกำลังเป็ นอยูใ่ นตอนนี้ ชีวติ เป็ นมำ
ยังไงบ้ำง เล่ำเหตุกำรณ์สำคัญในชีวติ (ทัง้ เรือ่ งใหญ่ และเรือ่ งเล็ก) - แยกออกมำ
เป็ นเรือ่ งๆ – จุดเปลีย่ น ถ้ำจะให้ดรี ะบุวนั ทีเ่ ลย เช่น ปี 2017 ทำสิง่ นี้ ปี 2018
ทำสิง่ นี้ ปี 2019 ทำสิง่ นี้ เป็ นต้น
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• คุณดูแลทัง้ ชีวติ ส่วนตัวและชีวติ ในกำรทำธุรกิจยังไง ? มันยำก หรือ ง่ำยมัย้ ?
วำงแผนวันแต่ละวันไว้ยงั ไง?
• แชร์ภำพน่ำรักอบอุ่นในวันหยุดบ้ำง – ไม่วำ่ ใครก็อยำกเห็นคนทีเ่ ค้ำชืน่ ชอบแชร์
เรือ่ งส่วนตัว นอกเหนือจำกงำนประจำทีท่ ำบ้ำง
• คุณมีสตั ว์เลีย้ งมัย้ คะ? ลองพูดเกีย่ วกับพวกสัตว์เลีย้ ง ในมุมทีน่ ่ำรักๆ ทะเล้น
หรือ ซน ก็ได้คะ่
• คุณดูแลร่ำงกำยยังไง ? คุณชอบวำงแผนกำรกินล่วงหน้ำมัย้ ? คุณชอบออก
กำลังกำยหรือเปล่ำ ออกกำลังแบบไหนบ้ำง?
• คุณดูแลจิตใจตัวเองอย่ำงไร ? คุณทำสมำธิไหม ? ฝึกเขียนไดอำรีทุกวัน? หรือ
คุณฟั งเพลงคลำสสิค และมี Morning Routine หรือ Night Routine บ้ำงมัย้ ?
• เล่ำให้เพือ่ นของคุณฟั งว่ำ รักชีวติ ตัวเองตอนนี้ในมุมไหนบ้ำง? เล่ำ
ควำมก้ำวหน้ำและกำรเติบโต แม้วำ่ แบบค่อยเป็ นค่อยไป ก็ไม่เป็ นไร เรือ่ งรำว
และประสบกำรณ์ของเรำมีคำ่ เสมอค่ะ
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• ลองอธิบำยถึงตัวคุณเอง ด้วยภำพ emoji (หรือสัญลักษณ์แสดงอำรมณ์ต่ำง ๆ)
มำสัก 5 อย่ำง เล่ำด้วยว่ำทำไมถึงเลือกภำพ emoji เหล่ำนัน้ และลองขอให้ผทู้ ่ี
เข้ำมำดูคุณทำแบบเดียวกันด้วย – มันจะสนุกมำกเลยล่ะค่ะ^^
• มี 3 คำอะไรบ้ำงทีค่ ุณอยำกจะใช้บรรยำยถึงตัวเองให้คนแปลกหน้ำได้รจู้ กั เรำ
และ ทำไมจึงเป็ น 3 คำนัน้ ? ให้คนทีเ่ ข้ำมำดูได้รจู้ กั ตัวตนทีแ่ ท้จริง คุณอำจจะ
ขอให้พวกเค้ำทำแบบเดียวกันโดยกำรคอมเมนต์ เพือ่ จะนำไปสูก่ ำรพูดคุยกัน
• “อำชีพในฝั น”ตอนคุณยังเป็ นเด็กอยูน่ นั ้ คือ อำชีพอะไร ? คุณเคยอยำกเป็ น
ตำรวจหญิง คุณหมอ คนขับรถบรรทุก ….? แล้วมันเป็ นไปตำมนัน้ มัย้ ?
• หนังสือกับภำพยนตร์ - ระหว่ำงสองอันนี้ อันไหนเป็ นสิง่ ทีค่ ุณชอบและทำไมถึง
ชอบ? - อย่ำลืมถำมคนทีเ่ ข้ำมำดูคุณให้แสดงควำมคิดเห็น และให้เค้ำลองบอก
คุณถึงสิง่ ทีพ่ วกเค้ำชอบมำกกว่ำกันด้วย
• หนังสือเล่มโปรดทีค่ ุณชอบตลอด ชอบมำกๆ คือ หนังสืออะไร? และทำไมถึง
ชอบเล่มนัน้ ? - ได้เรียนรูบ้ ทเรียนสอนชีวติ หรือว่ำ ได้เรียนรูจ้ ำกหนังสือกำร
พัฒนำตัวเองทีย่ อดเยีย่ มมำก หรือว่ำ แค่ชอบทีม่ นั น่ำตื่นเต้นสยองขวัญดี ? ลอง
เล่ำแบ่งปั นถึงสิง่ นี้ดคู ะ่
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• ภำพยนตร์เรือ่ งโปรดทีช่ อบมำกทีส่ ดุ ไม่เคยเปลีย่ น คือเรือ่ งอะไร? และทำไมถึง
ชอบ? คุณชอบภำพยนตร์แนวไหน - ตลก โรแมนติก หรือว่ำ แนว Star Wars
แล้วชวนคนทีเ่ ข้ำมำดูได้เล่ำภำพยนตร์เรือ่ งโปรดของเค้ำด้วย
• คุณมีงำนอดิเรกอะไรบ้ำง และงำนอดิเรกอันไหนทีช่ อบมำกทีส่ ดุ ? ลองเล่ำให้
คนอืน่ ฟั งว่ำคุณทำอะไรทีอ่ ยูน่ อกเหนือจำกโลกออนไลน์ และพูดถึงว่ำคุณได้
พยำยำมทำงำนอดิเรกของนี้บ่อยแค่ไหน ?
• โพสต์ลงตอนเช้ำเลยค่ะ ลองเล่ำรำยกำรสิง่ ทีค่ ุณต้องทำในวันนัน้ (To-Do-List)
งำนอะไรทีอ่ ยำกจะทำให้เสร็จก่อนเป็ นอันดับแรก งำนไหนทีอ่ ยำกเลีย่ ง ไม่
อยำกทำเลยแต่กต็ อ้ งทำ (เรำทุกคนมีงำนแบบนี้อยูแ่ ล้วแหละ)
• ลองแชร์หรือเล่ำให้คนอื่นฟั งถึงข้อควำมทีเ่ ป็ นแรงบันดำลใจทีโ่ ดนใจจริงๆ และ
พูดถึงว่ำทำไมมันถึงโดนใจ
• ตอนนี้คุณคำดหวังอะไรมำกทีส่ ดุ ในชีวติ ? คุณกำลังจะมีทริปท่องเทีย่ วรออยู่
หรือเปล่ำ หรือว่ำคุณกำลังตัง้ ตำรอทีจ่ ะได้ไปพักผ่อนทีไ่ หนในช่วงวันหยุดนี้
• แบ่งปั นเรือ่ งรำวสนุกๆ ให้คนอืน่ ฟั งถึงบำงช่วงเวลำในชีวติ ทีค่ ุณจะไม่มวี นั ลืม
เลือน - มันอำจเป็ นเรือ่ งล่ำสุดทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ หรือเรือ่ งเก่ำนมนำนมำแล้วก็ได้ จะ
อย่ำงไรก็แล้วแต่ ก็ขอให้มคี วำมสุขกับผูค้ นทีเ่ ข้ำมำดู
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• เล่ำบำงสิง่ บำงอย่ำงในตัวคุณทีค่ ุณเคยรูส้ กึ ว่ำไม่ชอบเอำเสียเลย (แต่วำ่ ตอนนี้
ชอบแล้ว) ตรงนี้อำจจะเป็ นลักษณะภำยนอก หรือเรือ่ งภำยในใจก็ได้ เช่น ของ
เอวำเคยไม่ชอบเส้นผมของตัวเอง และ นิสยั ชอบแสวงหำกำรยอมรับ ซึง่ ตอนนี้
สิง่ เหล่ำนัน้ ไม่ได้เป็ นปั ญหำอีกต่อไปแล้ว^^
• คุณอยำกบอกกับตัวเองยังไง เมือ่ มองย้อนกลับไป ในเวลำนัน้ เวลำนี้ แชร์เท่ำที่
สบำยใจทีจ่ ะเล่ำค่ะ
• เล่ำเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ว่ำคุณทำอะไรบ้ำงในแต่ละวันในชีวติ ตัง้ แต่ตน่ื นอนจนทัง้
วันนัน้ คุณทำอะไร เช่น 9 โมง - พำลูกไปส่งทีโ่ รงเรียน 10.30-11.50 มีประชุม
เป็ นต้น อย่ำคิดมันดูไม่น่ำสนใจสักนิด แต่คนทีเ่ ข้ำมำดูคุณนัน้ เขำสนใจค่ะ คน
อยำกคุยกับคน จงจำไว้นะคะ
• คุณทำงำนทีไ่ หน ? แชร์หรือเล่ำถึงทีท่ ำงำนของคุณ แสดงให้คนทีเ่ ข้ำมำดูคุณได้
เห็นว่ำจริงๆ แล้วคุณทำงำนยังไง (เอำเท่ำทีท่ ท่ี ำงำนอนุญำตนะคะ)
• คุณคิดว่ำสิง่ ทีก่ ำลังทำอยูต่ อนนี้คอื สิง่ ทีค่ ณ
ุ จะทำต่อไปอีกในปี ขำ้ งหน้ำหรือ
เปล่ำ? คุณมี Vision มัย้ สำหรับอำชีพกำรงำน? คุณเห็นตัวเองยังทำงำนอยูใ่ น
ธุรกิจทีก่ ำลังทำอยูต่ อนนี้หรือเปล่ำ? อย่ำลืมขอให้คนทีเ่ ข้ำมำดูแบ่งปั นเรือ่ งรำว
ของพวกเขำในคอมเมนต์ดว้ ยนะคะ
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• โดยทัวไปแล้
่
ว คุณทำอะไรในเวลำว่ำง? ไม่ตอ้ งทำให้ดเู ว่อร์ หรือพยำยำมให้ดู
Perfect คนทีเ่ ข้ำมำดูคุณเขำแค่อยำกจะรูว้ ำ่ จริงๆ แล้ว คุณทำอะไรตอนทีไ่ ม่ได้
อยูใ่ นทีท่ ำงำนก็แค่นนั ้
• คุณเห็นตัวเองอยูท่ ไ่ี หน ใน 5 ปี น้ี ? – ตรงนี้อำจจะเกีย่ วข้องกับเรือ่ งชีวติ ส่วนตัว
(เช่น กำรมีลกู เพิม่ มีบำ้ นในฝัน) หรือเกีย่ วกับอำชีพกำรงำนก็ได้ ชวนผูค้ นให้ม ี
ส่วนร่วมและแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ 5 ปี ของพวกเขำด้วยค่ะ
• ลองเล่ำถึงบทเรียนทีค่ ณ
ุ ได้เรียนรูจ้ ำกใครสักคนทีใ่ กล้ชดิ คุณ - เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เคย
ลืมเลือน หรือเป็ นสิง่ ทีค่ ุณเอำมำดำเนินชีวติ ตำม
• แชร์เป้ ำหมำยระยะสัน้ ทีอ่ ยำกทำให้สำเร็จได้ในปลำยปี น้ี บันทึกไว้ใน Social
Media มันก็ตน่ื เต้นดีเหมือนกันนะคะ

CONNECT TO AVA
ครูเอวำ สอนคุณแม่ให้มแี นวทำงในกำรสร้ำงธุรกิจส่วนตัวจำกทีบ่ ำ้ น ในขณะทีม่ เี วลำ
ดูแลครอบครัวอย่ำงเต็มทีเ่ ต็มเวลำ
สอนให้คุณเป็ น Mompreneur ทีส่ วย รวย สมำร์ท ฉลำด สตรอง
Mompreneur คือ อำชีพยุคใหม่ ของคุณแม่ทต่ี อ้ งกำรมีควำมสุขกับครอบครัว และมัง่
คังจำกงำนที
่
ร่ กั อย่ำงแท้จริง
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ทุกสัปดำห์ เอวำแบ่งปั นควำมรู้ จำกสิง่ ทีไ่ ด้เรียน ได้ลงมือทำ ถ่ำยทอดจำก
ประสบกำรณ์จริง ผ่ำนบทควำมพูดได้
.
ขอขอบคุณทีเ่ ข้ำมำเป็ นเพือ่ นกันค่ะ แล้วพบกันใหม่ ในโอกำสต่อไปนะคะ

รัก
ครูเอวำ Mompreneur
เพราะความรักของลูก = เวลา
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