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หลกัสูตร Digital  Marketing Online ส ำหรับพฒันำทกัษะด้ำนกำรตลำดออนไลน์ในยุค  5G 

เร่ือง กำรสร้ำงบัญชีโฆษณำด้วย Google Ads / Google AdWords 

 

 

 

 

ท ำควำมรู้จัก Google Ads / Google AdWords 

หากลองเสิร์ชค าหรือวลีบางอยา่งใน Google เรามกัพบว่าผลลพัธ์แรกๆ ที่ขึ้นมาจะมีเคร่ืองหมาย Ad 

ก ากบัอยู ่บางคนอาจเจอแบนเนอร์โฆษณาของสินคา้หรือบริการที่เราเคยเขา้ไปในเวบ็ไซตเ์หล่านั้นตามไป

ปรากฏทุกที่ที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตและเขา้เว็บไซต์อ่ืนๆ หรือแม้แต่วิดีโอโฆษณาที่แสดงขึ้นมาทุกคร้ังใน 

YouTube ทั้งหมดน้ีต่างเป็นโฆษณาที่มาจาก Google Ads จะเห็นได้ว่าเคร่ืองมือการตลาดออนไลน์ช้ินน้ี

สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ไดทุ้กที่ ทุกเวลา 

Google Ads เป็นเคร่ืองมือการตลาดออนไลน์อย่างหน่ึง ซ่ึงช่วยลงโฆษณาสินคา้และบริการให้

แสดงผลใน Search Engine เวบ็ไซต ์และเครือข่ายต่าง ๆ  ที่เป็นของ Google ท  าให้มีแนวโน้มไดรั้บการเสิร์ช

และถูกคลิกเขา้ดูเวบ็ไซตข์องผูล้งโฆษณามากกวา่การลงโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์โดยพื้นที่โฆษณาใน Google 

นั้น เรียกวา่ Ad Rank ซ่ึงขอ้ความโฆษณาจะแสดงอยูข่า้งๆ ผลการคน้หา Google Ads เป็นเคร่ืองมือที่นิยมใช้

กนัอยา่งแพร่หลายในระดบัโลก เพราะนอกจากลงโฆษณาไดใ้นราคาถูกเเลว้ยงัใหผ้ลลพัธท์ี่ดีเยีย่มอีกดว้ย 

ประเภทของ Google Ads 

ประเภทแคมเปญ Google Ads ประกอบไปด้วย 5 ประเภทหลักๆ โดยเคร่ืองมือที่นิยมที่สุดของ 

Google Ads คือ เคร่ืองมือประเภทการคน้หา ซ่ึง Google เป็น Search Engine อนัดบั 1 ของโลก ซ่ึงเป็นช่องทาง
ที่แทบทุกคนในไทยใชง้าน ทั้งเวลาตอ้งการหาสินคา้ หรือไม่ว่าจะมีปัญหาหรือตอ้งการค าตอบเร่ืองอะไร ก็

ต้องมาที่ Google Search Engine ท าให้ไม่ว่าธุรกิจไหน ๆ ก็ต้องใช้โฆษณา Google Ads เกือบทั้งส้ิน ซ่ึง
โฆษณาแต่ละประเภทก็มีลกัษณะการใชง้าน, จุดประสงคข์องการโฆษณาและการแสดงผลที่แตกต่างกนั ทั้ง

แสดงผลในหนา้ Search Engine ของ Google, แสดงผลในเวบ็ไซตพ์าร์ทเนอร์และเวบ็ไซต ์YouTube 
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 1. ประเภทข้อควำมค้นหำ (Search Ads)  

Search Ads คือโฆษณารูปแบบการคน้หา โดยมีลกัษณะให้เราท าการซ้ือคียเ์วิร์ด แลว้เม่ือมีคนคน้หา

ผา่น Google เขา้มาตามคียเ์วร์ิดที่เราซ้ือไว ้โฆษณาก็จะไปปรากฏบน Search Engine ทนัที สงัเกตวา่จะมีค  าว่า 

โฆษณำ อยูห่น้าลิงคเ์วบ็ไซต ์ซ่ึงโฆษณาประเภทน้ีจะตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ จึงท าให้ปิดการขายได้

ง่ายที่สุด เพราะผูใ้ชท้ี่คน้หาตามคียเ์วิร์ดต่างๆ เขา้มา ก็ตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการประเภทนั้นอยูแ่ลว้ ยิง่เรา
สามารถเลือกคียเ์วร์ิดไดต้รงจุดมากเท่าไหร่ ก็จะส่งผลใหปิ้ดการขายไดง่้ายขึ้น 

 

2. ประเภทแบนเนอร์ (Display Ads) 

  Display Ads คือโฆษณาประเภทแบนเนอร์ที่ไปแสดงในจุดต่างๆ ทั้งเวบ็ไซตพ์าร์ทเนอร์ของ Google 
อยา่งในไทยก็จะเป็นพวก sanook.com, kapook.com, khaosod.com เป็นตน้ และยงัแสดงผลใน youtube ไดอี้ก
ดว้ย 
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3. ประเภทวิดีโอ (Video Ads ) 

  Video Ads คือโฆษณาในรูปแบบวิดีโอที่มีการแสดงผลในเว็บไซต์ youtube.com และเว็บไซต์

เครือข่ายพาร์ทเนอร์ต่างๆ โดย Video Ads ก็จะแบ่งเป็นโฆษณายอ่ย ๆ อีกหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบกดขา้ม

โฆษณาได ้และกดขา้มโฆษณาไม่ได ้

 

 

4. ประเภทแอพพลิเคช่ัน (App Ads) 

ถือเป็น Google AdWs ประเภทใหม่ที่ น่าจับตามองมากๆ เป็นการโฆษณาเพื่อให้คนมาติดตั้ ง

แอพพลิเคชัน่ หรือโฆษณาหาคนเพือ่สร้างยอดสั่งซ้ือในแอพ ถือเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิต Application บน

โทรศพัทมื์อถือทั้งระบบปฏิบติัการ IOS และ Android มีช่องทางในการขยายตลาดมากขึ้น โดยสามารถแสดง

ผลได้ทั้ งแบบรูปภาพธรรมดา และวิดีโอส าหรับท า App Ads เม่ือเราลงโฆษณาไปแล้วก็จะปรากฏตาม 

Google Search, YouTube, Gmail และ Website ที่เป็น Partner กบั Google ดว้ย 
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5. Shopping Ads  

  Shopping Ads คือโฆษณาที่แสดงผลในหนา้การคน้หา Search engine เช่นกนั โดยจะมีลกัษณะแสดง

เป็นรายการสินคา้พร้อมรายละเอียด ราคา เวบ็ไซต ์ค  าอธิบาย โดยจะแบ่งเป็น Showcase Shopping ads และ 

Product Shopping ads ซ่ึงในไทยของเราตอนน้ีจะมีแค่ Product Shopping ads 

 

ข้อดีของกำรสร้ำงพื้นที่โฆษณำด้วย Google Ads 

- ระบุกลุ่มลูกค้ำชัดเจน สามารถเลือกยงิโฆษณา Ads ใหแ้สดงผลกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งครอบคลุม

ทัว่โลก โดยระบุพื้นที่ อาย ุเพศ ความสนใจ และเป็นตวัเช่ือมธุรกิจของเราไปสู่ผูบ้ริโภค ไดท้ั้งในและนอก

ประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

- เลือกกลุ่มเป้าหมายตาม Keywords 
- เลือกกลุ่มเป้าหมายตามท าเล Location 

- เลือกกลุ่มเป้าหมายตามช่วง วนั/เวลา 

- รองรับกำรแสดงผลโฆษณำรูปแบบต่ำง ๆ ในอุปกรณ์การส่ือสารทุกรุ่น ทุกประเภท ทั้งคอมพวิเตอร์ 

โนต้บุก๊ และโทรศพัทมื์อถือ ครอบคลุมทั้งเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัทัว่โลก 

- ควบคุมงบประมำณได้ ค่าโฆษณาสามารถเลือกจ่ายได ้ท าให้คุม้กบัเงินที่จ่ายออกไป ระบบของ 

Google Ads จะเก็บค่าบริการก็ต่อเม่ือมีคนคลิกโฆษณาของเท่านั้น  

การลงโฆษณากบั Google สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายเป็นรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีได ้

บางวนัใชไ้ม่หมด เก็บไวใ้ชว้นัถดัไปไดอี้กดว้ย และไม่มีขอ้ก าหนดการใชจ่้ายขั้นต ่า ใชเ้ท่าไหร่จ่ายเท่านั้น 
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- สำมำรถวัดผลและปรับปรุง คุณสามารถติดตั้งระบบ Tracking ส าหรับควบคุมและวดัผลแคมเปญ

ไดเ้สมอ ท าให้ไม่พลาดการจดัการและปรับเปล่ียนแผนการตลาดที่ส าคญั สามารถน ามาวิเคราะห์การตลาด

ควบคุมค่าใชจ่้ายในธุรกิจได ้

– ในวนัหน่ึงมีคนเห็นโฆษณาของท่านก่ีคน 

– มีคนคลิกเขา้มายงัหนา้เวบ็ไซตข์องท่านก่ีคน 

– ในวนัหน่ึงโฆษณาของท่าน ถูกคลิกในช่วงเวลาใดมากที่สุด 

โครงสร้ำงโฆษณำบน Google Ads 

      เพือ่ใหส้ามารถสร้างโฆษณาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพือ่ใหต้รวจสอบผลลพัธไ์ดอ้ยา่งง่าย เราควรมา
ท าความรู้จกัโครงสร้างโฆษณาบน Google Ads เสียก่อน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 4 ระดบัชั้น ดงัน้ี 

 

1. Account หรือบญัชี Google ซ่ึงเราจ าเป็นจะตอ้งไปลงทะเบียน กบัทาง Google ก่อน โดยการสมคัร
ใช ้Gmail ทั้งน้ี เพือ่สามารถรับส่งขอ้ความระหวา่งเรากบั Google ไดส้ะดวก 

2. Campaign เป็นตวัคอยควบคุมประเภทของการโฆษณา วา่เราจะท าการโฆษณาอะไร ตวัอยา่งเช่น 
บริษทัของเรา มีสินคา้หลายประเภทเช่น Computer / Printer เป็นตน้ เราสามารถสร้าง Campaign ของ 

Computer แยกจาก Campaign ของ Printer ไดด้ว้ย 

Campaign ของ Google Ads คอยควบคุมค่าใชจ่้าย สามารถก าหนดไดว้า่จะใหก้ าหนดค่าใชจ่้ายเป็น
ต่อวนัหรือสปัดาห์ รวมไปถึง Campaign ของ Google Ads คอยควบคุมวนัเวลาที่แสดงโฆษณาตั้งวนัที่ก  าหนด

เร่ิมและส้ินสุดได ้รวมไปถึงระยะเวลาดว้ย 
3. Ad Group ใชส้ าหรับการแยกยอ่ยของ Campaign ออกมา สร้างก่ีกรุ๊ปก็ได ้จากตวัอยา่งขา้งตน้ใน

ส่วนของ Computer อาจแยก Ad Group เป็น Desktop Computer / Notebook Computer เป็นตน้ 

4. Ads + Keywords คือ รายละเอียดที่จะแสดงบนป้ายโฆษณา อาจเป็นรูปแบบของตวัอกัษร รูปภาพ
หรือวดีีโอ   
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กำรสมัครบัญชี Google Ads 

อยา่งแรกคือตอ้งมี Gmail  ก่อน จึงจะสมคัรใชง้าน Google Ads ได ้ใหท้  าการล็อคอิน Gmail   

วิธีที่ 1 พมิพค์น้หาค าวา่ Google Ads เลือกคลิกที่เวบ็ไซต ์ https://ads.google.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือเขา้สู่หนา้เวบ็ไซต ์ใหค้ลิก ‘เร่ิมเลย’ 
 

 

วิธีที่ 2  พมิพ ์URL โดยตรงเขา้ไปที่ http://ads.google.com แลว้คลิกที่ ‘เร่ิมเลย’  

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

2 

3 
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 เขา้สู่หนา้จอตามภาพดา้นล่างน้ี ท  าการคลิก ‘เปล่ียนเป็นโหมดผูเ้ช่ียวชาญ’  

ปรากฏหนา้จอการสร้างแคมเปญใหม่ คลิกที่ ‘เปลี่ยนเป็นโหมดผู้เช่ียวชำญ’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอเป้าหมายการสร้างแคมเปญโฆษณา เพื่อท าการสร้างบญัชีก่อน ให้คลิกที่  

‘สร้ำงบัญชีโดยไม่สร้ำงแคมเปญ’   

 

  

1 

2 

ท าการลอ็กอิน Gmail ให้เรียบร้อย 

1 
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ปรากฏหน้าจอยนืยนัขอ้มูลธุรกิจ ท าการเลือกและตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง เพราะขั้นตอนน้ีไม่

สามารถเปล่ียนการตั้งค่าในภายหลงัได ้ดงันั้นโปรดเลือกอยา่งระมดัระวงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นอนัเสร็จส้ินส าหรับขั้นตอนการสมคัร เขา้สู่หนา้หลกัโดยการคลิก ‘ส ำรวจบัญชีของคุณ’ 

 

เลือกขอ้มูลเพือ่ยนืยนับญัชี 
คลิก ‘ส่ง’ 

1 
2 

3 

หนา้หลกัของ Google Ads 
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หลักสูตร Digital  Marketing Online ส ำหรับพัฒนำทักษะด้ำนกำรตลำดออนไลน์ในยคุ  5G 

เร่ือง กำรก ำหนดคย์ีเวิร์ด (keywords) เพ่ือกำรค้นหำที่มีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

กำรก ำหนด Keywords  

ในการท าโฆษณากบั Google Ads การก าหนด Keyword คือส่ิงส าคญั เพราะคือค าคน้หาที่จะแสดงให้

ลูกคา้เห็นว่าโฆษณาของเรานั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงที่ลูกคา้ตอ้งการหรือไม่ และการเลือก Keyword ดีจะ

น ามาซ่ึงอัตราการคลิกเข้าชมสูง ดังนั้ นวิธีการเลือก Keyword ที่เราจะน ามาแนะน าให้การท า Google 

AdWords ของคุณประสบความส าเร็จ 

กำรใช้เคร่ืองมือ Keyword Planner และ Google Trend 

- Keyword Planner เป็นเคร่ืองมือที่ Google สร้างขึ้นมาเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจ Google Ads ทุก

แขนงน าไปเป็นตัวช่วยในการวางแผนโฆษณาของตัวเองแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงระบบของ Keyword 

Planner น้ีจะท าการประมวลให้ว่ามี Keyword ตวัไหนบา้งที่สอดคล้องกับเน้ือหาในเว็บไซต์ของคุณ แล้ว 

Keyword ตวันั้นหากน าไปใชจ้ะมีราคาประมูลอยูท่ี่ประมาณเท่าไหร่ รวมถึงยงัช่วยประเมินจ านวนคู่แข่ง และ

ราคาประมูลคู่แข่งเสนอมาอีกดว้ย 

- Google Trend คือ อีกหน่ึงเว็บไซต์ที่ Google สร้างขึ้นมาให้นักการตลาด Google Ads สามารถ

ศึกษาพฤติกรรมการคน้หา “ค  า” หรือ “ความสนใจ” ของคนในโลกออนไลน์ได้ เน่ืองจากในการใช้งาน 

Search Engine ของ Google ระบบจะท าการจดัเก็บขอ้มูลการคน้หาไวห้มดและจากนั้นจึงน ามาประมวลเป็น

สถิติส่งกลับมาให้ผูป้ระกอบการธุรกิจเข้าไปตรวจสอบดูได้ว่าความนิยมของค าคน้หาหรือเว็บไซต์ใน

ช่วงเวลาขณะนั้นคืออะไร เพือ่น าไปปรับประยกุตใ์ชก้บัการท าโฆษณา 
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ท ำควำมรู้จัก Keyword 5 ประเภท เพ่ือเลือกต้ังให้ตรงกลุ่ม Package 

1. แบบกว้ำง (Broad Keyword) คือ คียเ์วิร์ดที่ท  างานแบบกวา้งๆ เม่ือมีคนเสิร์ชคียเ์วิร์ดจ าพวกน้ี 

ระบบ Search Engine จะไม่เพียงแต่แสดงผลลพัธ์ที่ตรงกบัค  าคน้หาเท่านั้น แต่จะวิเคราะห์หาค าที่คลา้ย หรือ 

ค  าที่มีความหมายเก่ียวขอ้งมาแสดงเพิ่มเติม เหมาะกบัธุรกิจที่เพิ่งเร่ิมเพราะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้

กวา้งและเป็นจ านวนมาก 

ตวัอยา่ง : หมวกผูห้ญิง: ค  าคลา้ยที่จะแสดงผล > หมวกสตรี 

2. แบบทั่วไป (Broad Match Keyword) คือ คียเ์วิร์ดที่ท  างานแคบกว่า Broad Keyword มีเคร่ืองหมาย 

(+) น าหน้า สามารถมีค าอ่ืนๆ หรือ รูปประโยคอ่ืนๆ มาแทรกระหว่างได ้และการแสดงผลลพัธ์จะแสดงแต่

ผลลพัธท์ี่ตรงกบัค  าคน้หาเท่านั้น ไม่แสดงค าคลา้ยเหมือนประเภทแบบกวา้ง Broad Keyword 

ตวัอยา่ง : +หมวก, +ผูห้ญิง 

3. แบบวลี (Phrase Keyword) คือ คียเ์วิร์ดที่มีเคร่ืองหมาย “ ” ปิดหัวทา้ย การท างานแบบวลีหา้มมีค  า

ใดมาแทรกระหว่างกลาง โดยผลลพัธ์ที่แสดงจะขึ้นเฉพาะ เวบ็ไซต/์โฆษณา ที่มีคียเ์วิร์ดดงักล่าวประกอบอยู ่

ท  าใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ฉพาะเจาะจงมากกวา่แบบ Board Match  

ตวัอยา่ง : “หมวกผูห้ญิง” 

4. แบบตรงทั้งหมด (Exact Keyword) คือ คียเ์วิร์ดที่มีราคาค่า Bid ต ่าที่สุดในบรรดา Keyword ทั้ง 4 

ตวัที่กล่าวมา เพราะ Keyword รูปแบบน้ีเป็นค าที่คนจะคน้หาแบบไม่มีค  าอ่ืนมาปะปนหรือมีประโยคอ่ืนมา

ต่อทา้ย เวบ็ไซต/์โฆษณาที่จะแสดงผลจะตรงกบัคียเ์วร์ิดเท่านั้น ส่งผลใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดแ้ม่นย  าที่สุด 

ตวัอยา่ง : [หมวกผูห้ญิง] 

5. แบบเชิงลบ (Negative Keyword) คือ คียเ์วร์ิดที่ถูกระบุน าหนา้ไวด้ว้ยเคร่ืองหมายลบ เพือ่ใหเ้ราลบ 

คียเ์วิร์ดที่ไม่เก่ียวขอ้งกับเราออกและช่วยกีดกันกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่ลูกค้าเราออกไป เพราะ Negative 

Keyword จะช่วยให้ป้องกันลูกคา้ที่เคยคน้หาคียเ์วิร์ดเราแล้วไม่สนใจ เม่ือกลับมาค้นหาใหม่จะไม่เห็น

โฆษณา/เวบ็ไซต ์ของเราอีก 

ตวัอยา่ง : -หมวกผูห้ญิง 
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ขั้นตอนในกำรก ำหนด Keywords ด้วยเคร่ืองมือวำงแผนคย์ีเวิร์ด ( Keyword Planner) 

จากหนา้หลกั Google Ads คลิกที่ ‘เคร่ืองมือและการตั้งค่า’ จากนั้นคลิก ‘เคร่ืองมือวางแผนคียเ์วร์ิด’ 

 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฏหนา้จอเคร่ืองมือวางแผนคียเ์วร์ิด (Keyword Planner) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ค้นพบคีย์เวิร์ดใหม่ๆ (Discover new keywords) เป็นเคร่ืองมือหาคียเ์วิร์ดใหม่ๆ ที่ผูค้นน่าจะสนใจ

ตามแต่ละสินคา้และบริการนั้นๆ ของคุณ หากคุณยงัมีไอเดียการใชค้ียเ์วิร์ดไม่มากพอ ลองกดเขา้ไปที่เมนูน้ี 

แลว้ลองพมิพค์ียเ์วร์ิดที่พอจะคิดออก สกั 2-3 ค  า ระบบ ก็จะเสนอไอเดียคียเ์วร์ิดอีกมากมาย ที่ผูค้นมกัจะคน้หา

เก่ียวกบัค  านั้นๆ นัน่เอง 

2. รับปริมำณกำรค้นหำและกำรคำดกำรณ์ (Get search volume and forecast) เป็นเคร่ืองมือที่สามารถ

ดูขอ้มูล Search Volume หรือปริมาณการคน้หาต่อเดือนของในแต่ละคียเ์วิร์ด และตวัช้ีวดัอ่ืนๆ เช่น อตัราการ

แข่งขนั ราคาคลิกสูงสุด ต ่าสุด และแผนภาพรวมคร่าวๆ วา่หากใชค้ียเ์วิร์ดชุดน้ี ควรจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ แลว้

จะได้คลิกกลับมาเท่าไหร่ ซ่ึงมีประโยชน์มากส าหรับคนที่มีลิสต์คียเ์วิร์ดอยู่ในใจอยู่แล้ว ท  าให้สามารถ

วางแผนไดว้า่ควรใชง้บค่าคลิกต่อเดือน เท่าไหร่ดี 

  

1 

2 
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ในกรณีเร่ิมตน้ใหค้ลิกที่ ‘ค้นพบคย์ีเวิร์ดใหม่ๆ’   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำจอกำรค้นหำคย์ีเวิร์ดใหม่ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 เมนู คือ 

เร่ิมต้นด้วยคีย์เวิร์ด (Start with keyword) คือการเลือกใส่คียเ์วิร์ดที่เป็นค าใกล้เคียงกบัสินค้าและ

บริการที่เราขายมากที่สุด หรือตอ้งการใหลู้กคา้คน้หาค าวา่อะไรถึงเขา้มาเจอร้านของเรา โดยในช่องการคน้หา
คียเ์วร์ิดใหม่ๆ นั้นสามารถใส่คียเ์วร์ิดไดสู้งสุด 10 ค  า  

 วธีิการคือท าการพมิพค์ียเ์วร์ิดลงไป หากตอ้งการเพิม่คียเ์วร์ิดใหค้ลิก ‘+เพิม่คียเ์วร์ิดอ่ืน’ ไปเร่ือยๆ 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 พมิพค์ียเ์วร์ิดลงไป 

5 คลิกเพือ่ดูผลลพัธ ์



5 
 

ผลลัพธ์ของการค้นหาคียเ์วิร์ดใหม่ๆ ที่น่าจะสามารถน ามาใช้ในการโฆษณาได้ เป็นการแสดง

ภาพรวมของคียเ์วิร์ดที่เราเสิร์ช ว่ามีคียเ์วิร์ดอะไรที่เก่ียวขอ้งบา้ง มีการเสิร์ชโดยเฉล่ียต่อเดือนในค านั้ น

ประมาณเท่าไหร่ รวมไปถึงขอ้มูลอตัราการแข่งขนั และราคาเสนอสูงสุดที่ธุรกิจน้ียอมจ่าย และราคาเสนอ
ต ่าสุด ที่นกัโฆษณาสามารถท าไดน้ัน่เอง 

 

ตำรำงแสดงคย์ีเวิร์ดมีประกอบด้วยอะไรบ้ำง 

โดยแถบดา้นบนของหนา้จอแผนคียเ์วิร์ดนั้น เราจะพบวา่เราสามารถก าหนด พื้นที่การคน้หา ภาษาที่
ใชค้น้หา รวมถึง Search Network ที่ใช ้และช่วงเวลาของขอ้มูลที่ตอ้งการทราบไดอี้กดว้ย 

ในส่วนของตารางแสดงคียเ์วร์ิดนั้นจะแสดง ขอ้มูลของคียเ์วิร์ดที่เก่ียวขอ้ง, ไอเดียคียเ์วร์ิดที่แนะน า , 

จ านวนผูค้น้หาต่อเดือนโดยเฉล่ีย, อตัราการแข่งขนั ,  ราคาเสนอต ่าสุด , ราคาเสนอสูงสุด และส่วนแบ่งของ
การแสดงผลโฆษณา มีรายละเอียดแต่ละคอลมัน์ดงัน้ี 

- คียเ์วร์ิดตามความเก่ียวขอ้ง Keyword (by relevance) คือส่วนของคียเ์วิร์ดที่เราคิดขึ้นมา โดยอา้งอิง

จากความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการใหม้ากที่สุด  
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- แนวคิดคียเ์วิร์ด (Keyword idea) คือไอเดียคียเ์วิร์ดอ่ืนๆ เม่ือคุณกดคน้หา ระบบจะแสดงผลในส่วน

ของ Keyword ideas ขึ้นมา  ยกตวัอยา่ง เม่ือคุณคน้หาว่า “หน้ากากอนามยั” ระบบก็จะหาค าอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

เช่น ขายหนา้กากอนามยั, แมสปิดปาก, แมสปิดจมูก,หนา้กากผา้ เป็นตน้ 

- การคน้หารายเดือนโดยเฉล่ีย (monthly searches) จะแสดงจ านวนเฉล่ียของการคน้หาคียเ์วิร์ดที่

คน้หาและรูปแบบใกลเ้คียง โดยพจิารณาตามการตั้งค่าการก าหนดเป้าหมายและช่วงวนัที่คุณเลือกไว ้โดยคุณ

สามารถใชข้อ้มูลน้ีเพือ่ดูความนิยมของคียเ์วร์ิดในช่วงเวลาต่างๆ ได ้

- การแข่งขนั (Competition) คู่แข่งที่ใชค้ียเ์วร์ิดเดียวกบัคุณ เป็นการแสดงความสามารถในการแข่งขนั

ส าหรับคียเ์วิร์ด ซ่ึงเป็นขอ้มูลเฉพาะตามตวัเลือกการก าหนดเป้าหมายสถานที่และเครือข่ายการคน้หาที่คุณ

เลือกไว ้โดยระดบัการแข่งขนัต ่า ปานกลาง หรือวา่ สูง จะพจิารณาจากจ านวนผูล้งโฆษณาส าหรับคียเ์วิร์ดแต่

ละรายการโดยเทียบกบัคียเ์วร์ิดทั้งหมด  

-ราคาเสนอต ่าสุด – แสดงช่วงราคาเสนอส าหรับดา้นบนของหนา้ของคียเ์วิร์ดที่ต  ่ากวา่ที่ผูล้งโฆษณา

เคยจ่ายไป โดยอิงจากสถานที่ตั้งและการตั้งค่าเครือข่ายการคน้หา CPC เฉล่ียของคียเ์วิร์ดอาจแตกต่างกนั

ออกไป 

-ราคาเสนอสูงสุด – แสดงช่วงราคาเสนอส าหรับดา้นบนของหนา้ของคียเ์วร์ิดที่สูงกวา่ที่ผูล้งโฆษณา

เคยจ่ายไป โดยอิงจากสถานที่ตั้งและการตั้งค่าเครือข่ายการคน้หา CPC เฉล่ียของคียเ์วิร์ดอาจแตกต่างกนั

ออกไป 

ปัญหำในโฆษณำบน Google Ads ที่ไม่คุ้มค่ำใช้จ่ำย 

1. กำรเลือกค ำค้นหำ หรือ Keyword 

- เลือกคียเ์วร์ิด (Keywords) โดยไม่ไดต้รวจสอบราคาต่อคลิก จึงท าใหร้าคาต่อคลิกแพง 

 - ไม่ตรวจสอบยอดการคน้หาคียเ์วร์ิด (Keywords) ท  าใหอ้าจเลือกค าคน้หาที่กวา้งไปและคู่แข่งสูง 

  - ควรเลือกคียเ์วร์ิด (Keywords) ที่เฉพาะเจาะจงกบัสินคา้หรือบริการ โดยไม่ควรกวา้งเกินไป หรือ
แคบจนเกินไป  

- คียเ์วิร์ด (Keywords) ที่ เลือกไม่สัมพนัธ์กับสินค้าหรือบริการ ไม่มีไอเดียในการคิด Keyword 
เน่ืองจากไม่ไดใ้ช ้Keyword Planner มาตรวจสอบ 

  -ไม่ไดใ้ส่ Negative keywords หรือค าคน้หาที่ยกเวน้  
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2. กำรใส่รูปแบบค ำค้นหำ หรือ Match Type 

หลงัจากเลือกคียเ์วิร์ด (Keywords) แลว้ ส่ิงที่ตอ้งท าต่อทุกคร้ังคือใส่ประเภทรูปแบบค าคน้หา เพราะ

แต่ละรูปแบบค าคน้หา เราจะไดผ้ลลพัธ ์และราคาต่อคลิกที่แตกต่างกนั หากไม่ใส่รูปแบบค าคน้หาเลย จะท า
ใหก้ารคน้หากวา้งเกินไป และราคาต่อคลิกแพงเกินความจ าเป็น 

 

3. หน้าเว็ปที่ใช้โฆษณา ไม่สัมพนัธ์กับคียเ์วิร์ด (Keywords) เม่ือคนเสิร์ชค าคน้หาจาก Keyword 

หลงัจากคลิกเขา้เวบ็ไซตแ์ลว้ หน้าเพจควรมีสินคา้หรือบริการที่ตรงกบัคียเ์วิร์ดโดยเฉพาะ เพื่อช่วยในเร่ือง
ของการตดัสินใจซ้ือ  
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4. ค  าโฆษณาไม่ดึงดูด ท าใหอ้ตัราส่วนในการคลิกโฆษณา (CTR) ต  ่า  

หน่ึงในปัจจยัที่ท  าใหค้นคลิกโฆษณา คือ “ขอ้ความโฆษณา” ซ่ึงขอ้ความโฆษณาที่ดีจะตอ้งมีคียเ์วิร์ด 

(Keywords) นั้นๆ อยูใ่นโฆษณาดว้ย เพราะจะไดท้  าไดอ้นัดบัโฆษณาที่สูง เกิดการคลิกเขา้เวบ็ไซต ์จนเกิด
ความสนใจแบรนดแ์ละซ้ือสินคา้ของเรา ท าให ้ CTR หรือ Click through rate เพิม่  
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หลักสูตร Digital  Marketing Online ส ำหรับพัฒนำทักษะด้ำนกำรตลำดออนไลน์ในยคุ  5G 

เร่ือง กำรสร้ำงแคมเปญและกำรลงโฆษณำสินค้ำด้วย Google AdWords  

 

 

 

 

กำรสร้ำงแคมเปญโฆษณำ 

เร่ิมสร้างแคมเปญโฆษณาดว้ยการคลิกที่แถบ “ภาพรวม” และคลิกเลือกเมนู “แคมเปญใหม่” 

 

 

 

 

 

หน้าจอการสร้างแคมเปญใหม่ขึ้นมา เป็นเลือกเป้าหมายของการขายหรือโอกาสในการขาย ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

1 

2 
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• ยอดขาย - จะแนะน าการตั้งค่าและฟีเจอร์ที่จะช่วยใหคุ้ณเขา้ถึงลูกคา้ที่พร้อมด าเนินการ 

• โอกาสในการขาย - จะแนะน าการตั้งค่าและฟีเจอร์ที่จะช่วยคุณดึงดูดผูค้นมาที่ธุรกิจ 

• การเขา้ชมเวบ็ไซต ์- จะแนะน าการตั้งค่าและฟีเจอร์ที่จะช่วยคุณดึงดูดลูกคา้ที่เก่ียวขอ้งมาที่เวบ็ไซต ์

• สร้างแคมเปญโดยไม่มีเป้าหมาย - คุณสามารถเพิม่เป้าหมายไดห้ลงัจากที่ตั้งค่าแคมเปญแลว้ 

สามารถก าหนดไดเ้พยีงเป้าหมายเดียวจาก 4 ทางเลือก จากตวัอยา่งคือการเปิดเวบ็ไซตข์ายของ โดยมี

เป้าหมายคือยอดขาย ใหค้ลิกเลือก “ยอดขาย”  

 

 

 

 

 

 

ปรากฏหนา้จอเลือกประเภทแคมเปญ AdWords มีรูปแบบโฆษณาถึง 5 รูปแบบแคมเปญหลกัๆ ดงัน้ี 
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 1.กำรค้นหำ (Search Campaign) แคมเปญโฆษณาบนโปรแกรมค้นหาอย่าง Google เพื่อท าให้

ผูใ้ชง้านพบเวบ็ไซต ์รูปภาพ วิดีโอ หรือสินคา้ของคุณเป็นอนัดบัแรกๆ ในการแสดงผลการคน้หาภายใตค้ีย ์

เวร์ิดที่ก  าหนดไว ้

2.ดิสเพลย์ (Display Network Campaign) แคมเปญโฆษณาบนพื้นที่ของ Google และเครือข่าย

พนัธมิตร ซ่ึงประกอบไปดว้ย เวบ็ไซต ์วดีิโอ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ และส่วนเฉพาะอ่ืนๆ เม่ือคุณใชง้าน
บนอุปกรณ์พกพาหรือแอปพลิเคชนั ซ่ึงสามารถใชง้านส่ือในการโฆษณาไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ 

วดีิโอ รูปภาพที่สามารถโตต้อบได ้หรือแมแ้ต่ขอ้ความ 

3. Shopping Campaign แคมเปญโฆษณาขายสินคา้ โดยจะแสดงผลเป็นรายการสินคา้ ประกอบดว้ย

รูปภาพสินค้า ช่ือสินค้า ราคา และลิงก์เว็บไซต์ โดยจะแสดงผลเม่ือมีผูค้ ้นหาคียเ์วิร์ดใน Google หรือ 

YouTube ผูค้น้หาสามารถเลือกดูรายการสินคา้ที่แสดงผลขึ้นมาไดท้นัที ทั้งน้ีคุณตอ้งสมคัร Google Merchant 

Center ก่อนถึงจะลงโฆษณาประเภทน้ีได ้

4.วิดีโอ (Video Campaign) แคมเปญโฆษณาบน YouTube เว็บไซต์ฝากไฟล์วิดีโอยอดนิยมที่อยู่

ภายใตบ้ริษทัแม่อยา่ง Google ซ่ึงจะมุ่งเนน้ไปที่การโฆษณาดว้ยส่ือประเภทวดีิโอเป็นหลกั  

5. Universal Campaign แคมเปญโฆษณาที่ช่วยโปรโมต Application ของคุณ เพื่อเพิ่มจ านวนการ

ติดตั้ง โดยระบบจะท าการกระจายโฆษณาออกไปยงัเครือข่ายต่างๆ ของ Google และเม่ือผูใ้ชเ้ห็นโฆษณานั้น

แลว้สามารถกดที่โฆษณาเพือ่เขา้สู่หนา้การติดตั้ง Application ไดท้นัที 
แต่ถา้คุณเพิง่ลองลงโฆษณาเป็นคร้ังแรก เราแนะน าใหเ้ลือก “แคมเปญการคน้หา” ที่จะส่งโฆษณาไป

ยงัผูค้นที่ใช ้Google เพือ่คน้หาสินคา้หรือบริการโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

          ปรากฏหนา้จอการเลือกวธีิการที่ตอ้งการใช ้ซ่ึงระบบมีให ้4 วิธี ใหค้ลิกที่ “กำรเข้ำชมเว็บไซต์” 

แลว้กรอกลิงกเ์วบ็ไซตห์รือลิงกห์นา้เพจร้านคา้ของคุณลงไป  
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ตัวเลือกกำรต้ังค่ำแคมเปญ 

กำรต้ังค่ำทั่วไป 

หลงัจากเลือกประเภทแคมเปญ จะปรากฏหนา้จอการตั้งค่าแคมเปญ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ต้ังช่ือแคมเปญ : ควรสอดคลอ้งกบัสินคา้ที่ตอ้งการจะน าเสนอและประเภทของแคมเปญ เช่น ถา้คุณ

ตอ้งการโปรโมทร้านขายหนา้กากอนามยั ช่ือแคมเปญที่ดีควรเป็น “จ าหน่ายหนา้กากอนามยั” เพือ่ใหเ้ขา้ใจได้
ง่ายและป้องกนัไม่ใหส้บัสนกบัแคมเปญอ่ืนๆ 

เครือข่ำย : ถดัมาให้กดเลือกเอาเครือข่ายดิสเพลยอ์อก (Display) ให้เหลือเพียงเครือข่ายการคน้หา 

(Paid Search) เท่านั้น เพราะในบทความน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะการโฆษณาเฉพาะคียเ์วร์ิด 
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พมิพลิ์งกเ์วบ็ไซตล์งไป 

พมิพช่ื์อแคมเปญ 

คลิกเฉพาะเครือข่ายการคน้หา 

1 

2 
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กำรก ำหนดเป้ำหมำยและกลุ่มเป้ำหมำย 

กำรเลือกสถำนที่ต้ัง 

ให้เลือกสถานที่ตั้งของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจของคุณ จากตวัอยา่งเป็นร้านขาย
หน้ากากอนามยัที่มีบริการส่งสินคา้ทัว่ประเทศ การก าหนดสถานที่ตั้งเป็น “ประเทศไทย” จะช่วยให้ได้รับ

ประโยชน์จากโฆษณาสูงสุด ในทางกลับกนัถา้คุณให้บริการลูกคา้ในทอ้งถ่ินเท่านั้น การลดขอบเขตของ
สถานที่ตั้งใหอ้ยูใ่นระดบัจงัหวดัอาจใหผ้ลลพัธท์ี่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

 กำรเลือกภำษำ 

พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายใชภ้าษาอะไรในการเสิร์ช การก าหนดภาษาเป้าหมายท าให้สามารถจ ากดั

วา่โฆษณาจะแสดงที่ใดไดบ้า้ง โดยพจิารณาจากการตั้งค่าภาษาของผูใ้ชแ้ละภาษาของเวบ็ไซต ์หากท าโฆษณา

ใหก้บัคนไทยจะแนะน าเลือกภาษาองักฤษและไทย จะตรงกลุ่มเป้าหมายมากกวา่ 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพือ่คน้หาภาษา 1 

คลิกเลือกภาษา 2 
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งบประมำณและกำรเสนอรำคำ 

งบประมำณ 

สามารถตั้งงบประมาณส าหรับแต่ละแคมเปญได ้โดยใส่จ านวนเงินที่คุณตอ้งการจ่ายในแต่ละวนั 
ขอ้ดีของ AdWords คือคุณสามารถกลบัมาเปล่ียนแปลงงบประมาณไดต้ลอดเวลา 

การมีงบโฆษณาสูงจะท าให้คุณมีโอกาสทดลองแคมเปญโฆษณาหลากหลายเพื่อคน้หารูปแบบที่ดี
ที่สุดได ้ในทางกลบักนัถา้คุณมีงบโฆษณาจ ากดั คุณอาจตอ้งเสนอราคาต ่าลง เพื่อประหยดัค่าคลิกให้ไดม้าก

ที่สุดซ่ึงอาจท าใหคุ้ณเสียเปรียบคู่แข่งที่เสนอราคาสูงกวา่ส าหรับคียเ์วร์ิดเดียวกนั 

กำรเสนอรำคำ 

การเสนอราคาที่คุณตอ้งจ่ายต่อการคลิก 1 คร้ัง แนะน าให้เลือกก าหนดราคาเสนอดว้ยตนเอง การ

เสนอราคาวิธีน้ีให้คุณก าหนดราคาต่อหน่ึงคลิกสูงสุดส าหรับโฆษณาของคุณเองได ้ซ่ึงแตกต่างจากกลยทุธ์

การเสนอราคาแบบอตัโนมตัิที่อาจท าใหง้บบานปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พมิพง์บประมาณ 1 

คลิกเลือก “จ านวนคลิก” 1 

3คลิกเลือก 

4 พมิพร์าคาที่ตอ้งการจ่ายต่อการคลิก 1คร้ัง 
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กำรสร้ำงกลุ่มโฆษณำ 

กลุ่มโฆษณาช่วยใหคุ้ณจดัระเบียบแคมเปญให้เป็นระบบ ควรตั้งช่ือกลุ่มโฆษณาตามชนิดของสินคา้ 

ที่คุณหรือบริการที่ตอ้งการโปรโมท เช่น กลุ่มโฆษณาที่ 1 ช่ือ “หนา้กากอนามยั” กลุ่มโฆษณาที่ 2 ช่ือ “เจลลา้ง
มือแอลกอฮอล”์ และกลุ่มโฆษณาที่ 3 ช่ือ “สเปรยแ์อลกอฮอล”์ เป็นตน้  หากตอ้งการเพิม่กลุ่มโฆษณาใหค้ลิก

ไปที่  “+กลุ่มโฆษณาใหม่” 

ซ่ึงกลุ่มโฆษณาหน่ึงรายการสามารถมีคียเ์วิร์ดที่เก่ียวข้องได้หลายค า และควรมีความหมายที่
สอดคลอ้งเป็นประเภทเดียวกนั (ดูรายละเอียดไดท้ี่หวัขอ้การก าหนด Keywords)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตั้งช่ือกลุ่มโฆษณา 1 

ใส่คียเ์วร์ิด บรรทดัละ 1 ค  า 2 

ใส่ลิงกเ์วบ็ไซตร้์านคา้ 3 

คลิกเม่ือตอ้งการเพิม่กลุ่มโฆษณา 

คลิกเพือ่บนัทึกและด าเนินการต่อ 4 
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กำรสร้ำงโฆษณำ 

โครงสร้างของปกติ AdWords ที่แสดงในหนา้ผลลพัธก์ารคน้หาบน Google จะประกอบดว้ย 

• หวัเร่ืองที่ 1 (Headline 1) 30 ตวัอกัษร 

• หวัเร่ืองที่ 2 (Headline 2) 30 ตวัอกัษร 

• ลิงกข์องหนา้เวบ็ (URL) 

• รายละเอียด (Description) 80 ตวัอกัษร 

 

ท าการกรอกขอ้มูลที่ตอ้งการใหแ้สดงผล โฆษณาก็จะไปปรากฏบน Search Engine ตามที่เราก าหนด 

 

  


