1

หลักสู ตร Digital Marketing Online สำหรับพัฒนำทักษะด้ ำนกำรตลำดออนไลน์ ในยุค 5G
เรื่ อง กำรสร้ ำงบัญชีโฆษณำด้ วย Google Ads / Google AdWords

ทำควำมรู้ จัก Google Ads / Google AdWords
หากลองเสิร์ชคาหรื อวลีบางอย่างใน Google เรามักพบว่าผลลัพธ์แรกๆ ที่ข้ ึนมาจะมีเครื่ องหมาย Ad
กากับอยู่ บางคนอาจเจอแบนเนอร์โฆษณาของสิ นค้าหรื อบริ การที่เราเคยเข้าไปในเว็บไซต์เหล่านั้นตามไป
ปรากฏทุกที่ที่เราเล่ นอิ นเทอร์ เน็ ตและเข้าเว็บไซต์อื่นๆ หรื อ แม้แต่วิดีโอโฆษณาที่แสดงขึ้นมาทุกครั้งใน
YouTube ทั้งหมดนี้ ต่างเป็ นโฆษณาที่ม าจาก Google Ads จะเห็ นได้ว่าเครื่ อ งมื อ การตลาดออนไลน์ ชิ้ น นี้
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคและกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
Google Ads เป็ นเครื่ อ งมื อ การตลาดออนไลน์อ ย่า งหนึ่ ง ซึ่ งช่ วยลงโฆษณาสิ น ค้า และบริ ก ารให้
แสดงผลใน Search Engine เว็บไซต์ และเครื อข่ายต่าง ๆ ที่เป็ นของ Google ทาให้มีแนวโน้มได้รับการเสิ ร์ช
และถูกคลิกเข้าดูเว็บไซต์ของผูล้ งโฆษณามากกว่าการลงโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยพื้นที่โฆษณาใน Google
นั้น เรี ยกว่า Ad Rank ซึ่งข้อความโฆษณาจะแสดงอยูข่ า้ งๆ ผลการค้นหา Google Ads เป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้
กันอย่างแพร่ หลายในระดับโลก เพราะนอกจากลงโฆษณาได้ในราคาถูกเเล้วยังให้ผลลัพธ์ที่ดีเยีย่ มอีกด้วย
ประเภทของ Google Ads
ประเภทแคมเปญ Google Ads ประกอบไปด้วย 5 ประเภทหลัก ๆ โดยเครื่ อ งมื อ ที่ นิยมที่สุ ด ของ
Google Ads คือ เครื่ องมือประเภทการค้นหา ซึ่ง Google เป็ น Search Engine อันดับ 1 ของโลก ซึ่งเป็ นช่องทาง
ที่แทบทุกคนในไทยใช้งาน ทั้งเวลาต้องการหาสิ นค้า หรื อไม่ว่าจะมีปัญหาหรื อต้องการคาตอบเรื่ องอะไร ก็
ต้อ งมาที่ Google Search Engine ท าให้ไ ม่ ว่า ธุ ร กิ จ ไหน ๆ ก็ ต ้อ งใช้โ ฆษณา Google Ads เกื อ บทั้ง สิ้ น ซึ่ ง
โฆษณาแต่ละประเภทก็มีลกั ษณะการใช้งาน, จุดประสงค์ของการโฆษณาและการแสดงผลที่แตกต่างกัน ทั้ง
แสดงผลในหน้า Search Engine ของ Google, แสดงผลในเว็บไซต์พาร์ทเนอร์และเว็บไซต์ YouTube
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1. ประเภทข้ อควำมค้นหำ (Search Ads)
Search Ads คือโฆษณารู ปแบบการค้นหา โดยมีลกั ษณะให้เราทาการซื้ อคียเ์ วิร์ด แล้วเมื่อมีคนค้นหา
ผ่าน Google เข้ามาตามคียเ์ วิร์ดที่เราซื้อไว้ โฆษณาก็จะไปปรากฏบน Search Engine ทันที สังเกตว่าจะมีคาว่า
โฆษณำ อยูห่ น้าลิงค์เว็บไซต์ ซึ่ งโฆษณาประเภทนี้ จะตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงทาให้ปิดการขายได้
ง่ายที่สุด เพราะผูใ้ ช้ที่คน้ หาตามคียเ์ วิร์ดต่างๆ เข้ามา ก็ตอ้ งการซื้อสินค้าหรื อบริ การประเภทนั้นอยูแ่ ล้ว ยิง่ เรา
สามารถเลือกคียเ์ วิร์ดได้ตรงจุดมากเท่าไหร่ ก็จะส่งผลให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้น

2. ประเภทแบนเนอร์ (Display Ads)
Display Ads คือโฆษณาประเภทแบนเนอร์ทไี่ ปแสดงในจุดต่างๆ ทั้งเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ของ Google
อย่างในไทยก็จะเป็ นพวก sanook.com, kapook.com, khaosod.com เป็ นต้น และยังแสดงผลใน youtube ได้อีก
ด้วย
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3. ประเภทวิดีโอ (Video Ads )
Video Ads คื อ โฆษณาในรู ป แบบวิดี โ อที่ มี ก ารแสดงผลในเว็บ ไซต์ youtube.com และเว็บ ไซต์
เครื อข่ายพาร์ทเนอร์ต่างๆ โดย Video Ads ก็จะแบ่งเป็ นโฆษณาย่อย ๆ อีกหลายรู ปแบบ ทั้งรู ปแบบกดข้าม
โฆษณาได้ และกดข้ามโฆษณาไม่ได้

4. ประเภทแอพพลิเคชั่น (App Ads)
ถื อ เป็ น Google AdWs ประเภทใหม่ ที่ น่ า จับ ตามองมากๆ เป็ นการโฆษณาเพื่ อ ให้ ค นมาติ ด ตั้ง
แอพพลิเคชัน่ หรื อโฆษณาหาคนเพือ่ สร้างยอดสั่งซื้อในแอพ ถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผผู ้ ลิต Application บน
โทรศัพท์มือถือทั้งระบบปฏิบตั ิการ IOS และ Android มีช่องทางในการขยายตลาดมากขึ้น โดยสามารถแสดง
ผลได้ท้ งั แบบรู ป ภาพธรรมดา และวิดี โ อส าหรั บ ทา App Ads เมื่ อ เราลงโฆษณาไปแล้วก็ จ ะปรากฏตาม
Google Search, YouTube, Gmail และ Website ที่เป็ น Partner กับ Google ด้วย

4
5. Shopping Ads
Shopping Ads คือโฆษณาที่แสดงผลในหน้าการค้นหา Search engine เช่นกัน โดยจะมีลกั ษณะแสดง
เป็ นรายการสิ นค้าพร้อมรายละเอียด ราคา เว็บไซต์ คาอธิบาย โดยจะแบ่งเป็ น Showcase Shopping ads และ
Product Shopping ads ซึ่งในไทยของเราตอนนี้จะมีแค่ Product Shopping ads

ข้ อดีของกำรสร้ ำงพื้นที่โฆษณำด้ วย Google Ads
- ระบุกลุ่มลูกค้ำชัดเจน สามารถเลือกยิงโฆษณา Ads ให้แสดงผลกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม
ทัว่ โลก โดยระบุพ้นื ที่ อายุ เพศ ความสนใจ และเป็ นตัวเชื่อมธุรกิจของเราไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ได้ท้ งั ในและนอก
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เลือกกลุ่มเป้าหมายตาม Keywords
- เลือกกลุ่มเป้าหมายตามทาเล Location
- เลือกกลุ่มเป้าหมายตามช่วง วัน/เวลา
- รองรับกำรแสดงผลโฆษณำรู ปแบบต่ ำง ๆ ในอุปกรณ์การสื่อสารทุกรุ่ น ทุกประเภท ทั้งคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ และโทรศัพท์มือถือ ครอบคลุมทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทัว่ โลก
- ควบคุมงบประมำณได้ ค่าโฆษณาสามารถเลือกจ่ายได้ ทาให้คุม้ กับเงินที่จ่ายออกไป ระบบของ
Google Ads จะเก็บค่าบริ การก็ต่อเมื่อมีคนคลิกโฆษณาของเท่านั้น
การลงโฆษณากับ Google สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี ได้
บางวันใช้ไม่หมด เก็บไว้ใช้วนั ถัดไปได้อีกด้วย และไม่มีขอ้ กาหนดการใช้จ่ายขั้นต่า ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น
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- สำมำรถวัดผลและปรั บปรุ ง คุณสามารถติดตั้งระบบ Tracking สาหรับควบคุมและวัดผลแคมเปญ
ได้เสมอ ทาให้ไม่พลาดการจัดการและปรับเปลี่ยนแผนการตลาดที่สาคัญ สามารถนามาวิเคราะห์การตลาด
ควบคุมค่าใช้จ่ายในธุรกิจได้
– ในวันหนึ่งมีคนเห็นโฆษณาของท่านกี่คน
– มีคนคลิกเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ของท่านกี่คน
– ในวันหนึ่งโฆษณาของท่าน ถูกคลิกในช่วงเวลาใดมากที่สุด
โครงสร้ ำงโฆษณำบน Google Ads
เพือ่ ให้สามารถสร้างโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพือ่ ให้ตรวจสอบผลลัพธ์ได้อย่างง่าย เราควรมา
ทาความรู ้จกั โครงสร้างโฆษณาบน Google Ads เสียก่อน ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 ระดับชั้น ดังนี้

1. Account หรื อบัญชี Google ซึ่ งเราจาเป็ นจะต้องไปลงทะเบียน กับทาง Google ก่อน โดยการสมัคร
ใช้ Gmail ทั้งนี้ เพือ่ สามารถรับส่งข้อความระหว่างเรากับ Google ได้สะดวก
2. Campaign เป็ นตัวคอยควบคุมประเภทของการโฆษณา ว่าเราจะทาการโฆษณาอะไร ตัวอย่างเช่น
บริ ษทั ของเรา มีสินค้าหลายประเภทเช่น Computer / Printer เป็ นต้น เราสามารถสร้าง Campaign ของ
Computer แยกจาก Campaign ของ Printer ได้ดว้ ย
Campaign ของ Google Ads คอยควบคุมค่าใช้จ่าย สามารถกาหนดได้วา่ จะให้กาหนดค่าใช้จ่ายเป็ น
ต่อวันหรื อสัปดาห์ รวมไปถึง Campaign ของ Google Ads คอยควบคุมวันเวลาที่แสดงโฆษณาตั้งวันที่กาหนด
เริ่ มและสิ้นสุดได้ รวมไปถึงระยะเวลาด้วย
3. Ad Group ใช้สาหรับการแยกย่อยของ Campaign ออกมา สร้างกี่กรุ๊ปก็ได้ จากตัวอย่างข้างต้นใน
ส่วนของ Computer อาจแยก Ad Group เป็ น Desktop Computer / Notebook Computer เป็ นต้น
4. Ads + Keywords คือ รายละเอียดที่จะแสดงบนป้ายโฆษณา อาจเป็ นรู ปแบบของตัวอักษร รู ปภาพ
หรื อวีดีโอ
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กำรสมัครบัญชี Google Ads
อย่างแรกคือต้องมี Gmail ก่อน จึงจะสมัครใช้งาน Google Ads ได้ ให้ทาการล็อคอิน Gmail
วิธีที่ 1 พิมพ์คน้ หาคาว่า Google Ads เลือกคลิกที่เว็บไซต์ https://ads.google.com/

1

2

เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ให้คลิก ‘เริ่ มเลย’
3
วิธีที่ 2 พิมพ์ URL โดยตรงเข้าไปที่ http://ads.google.com แล้วคลิกที่ ‘เริ่ มเลย’
1

2
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เข้าสู่หน้าจอตามภาพด้านล่างนี้ ทาการคลิก ‘เปลี่ยนเป็ นโหมดผูเ้ ชี่ยวชาญ’
ปรากฏหน้าจอการสร้างแคมเปญใหม่ คลิกที่ ‘เปลี่ยนเป็ นโหมดผู้เชี่ยวชำญ’
ทาการล็อกอิน Gmail ให้เรี ยบร้อย

1
1

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอเป้ าหมายการสร้างแคมเปญโฆษณา เพื่อทาการสร้างบัญชีก่อน ให้คลิกที่
‘สร้ ำงบัญชีโดยไม่ สร้ ำงแคมเปญ’

2

8
ปรากฏหน้าจอยืนยันข้อมูลธุ รกิ จ ทาการเลือกและตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้อ ง เพราะขั้นตอนนี้ ไม่
สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในภายหลังได้ ดังนั้นโปรดเลือกอย่างระมัดระวัง

2 คลิก ‘ส่ง’

1

เลือกข้อมูลเพือ่ ยืนยันบัญชี

เป็ นอันเสร็จสิ้นสาหรับขั้นตอนการสมัคร เข้าสู่หน้าหลักโดยการคลิก ‘สำรวจบัญชีของคุณ’

3

หน้าหลักของ Google Ads
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หลักสู ตร Digital Marketing Online สำหรับพัฒนำทักษะด้ ำนกำรตลำดออนไลน์ ในยุค 5G
เรื่ อง กำรกำหนดคีย์เวิร์ด (keywords) เพื่อกำรค้นหำที่มีประสิ ทธิภำพ

กำรกำหนด Keywords
ในการทาโฆษณากับ Google Ads การกาหนด Keyword คือสิ่งสาคัญ เพราะคือคาค้นหาที่จะแสดงให้
ลูกค้าเห็นว่าโฆษณาของเรานั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่ลูกค้าต้องการหรื อไม่ และการเลือก Keyword ดีจะ
น ามาซึ่ ง อัต ราการคลิ ก เข้า ชมสู ง ดัง นั้น วิธี ก ารเลื อ ก Keyword ที่ เ ราจะน ามาแนะน าให้ก ารท า Google
AdWords ของคุณประสบความสาเร็จ
กำรใช้ เครื่ องมือ Keyword Planner และ Google Trend
- Keyword Planner เป็ นเครื่ องมือที่ Google สร้างขึ้นมาเพือ่ ให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจ Google Ads ทุก
แขนงน าไปเป็ นตัว ช่ วยในการวางแผนโฆษณาของตัว เองแบบไม่ เ สี ย ค่ าใช้จ่ าย ซึ่ งระบบของ Keyword
Planner นี้ จะทาการประมวลให้ว่ามี Keyword ตัวไหนบ้างที่สอดคล้องกับเนื้ อ หาในเว็บไซต์ของคุณ แล้ว
Keyword ตัวนั้นหากนาไปใช้จะมีราคาประมูลอยูท่ ี่ประมาณเท่าไหร่ รวมถึงยังช่วยประเมินจานวนคู่แข่ง และ
ราคาประมูลคู่แข่งเสนอมาอีกด้วย
- Google Trend คือ อี กหนึ่ งเว็บไซต์ที่ Google สร้างขึ้นมาให้นักการตลาด Google Ads สามารถ
ศึกษาพฤติกรรมการค้นหา “คา” หรื อ “ความสนใจ” ของคนในโลกออนไลน์ได้ เนื่ อ งจากในการใช้งาน
Search Engine ของ Google ระบบจะทาการจัดเก็บข้อมูลการค้นหาไว้หมดและจากนั้นจึงนามาประมวลเป็ น
สถิ ติ ส่ ง กลับ มาให้ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เข้าไปตรวจสอบดู ไ ด้ว่าความนิ ย มของคาค้นหาหรื อ เว็บ ไซต์ใน
ช่วงเวลาขณะนั้นคืออะไร เพือ่ นาไปปรับประยุกต์ใช้กบั การทาโฆษณา
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ทำควำมรู้ จัก Keyword 5 ประเภท เพื่อเลือกตั้งให้ ตรงกลุ่ม Package
1. แบบกว้ ำง (Broad Keyword) คือ คียเ์ วิร์ดที่ทางานแบบกว้า งๆ เมื่ อ มี คนเสิ ร์ชคีย เ์ วิร์ด จาพวกนี้
ระบบ Search Engine จะไม่เพียงแต่แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับคาค้นหาเท่านั้น แต่จะวิเคราะห์หาคาที่คล้าย หรื อ
คาที่มีความหมายเกี่ยวข้องมาแสดงเพิ่มเติม เหมาะกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่ มเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้
กว้างและเป็ นจานวนมาก
ตัวอย่าง : หมวกผูห้ ญิง: คาคล้ายที่จะแสดงผล > หมวกสตรี
2. แบบทั่วไป (Broad Match Keyword) คือ คียเ์ วิร์ดที่ทางานแคบกว่า Broad Keyword มีเครื่ องหมาย
(+) นาหน้า สามารถมีคาอื่นๆ หรื อ รู ปประโยคอื่นๆ มาแทรกระหว่างได้ และการแสดงผลลัพธ์จะแสดงแต่
ผลลัพธ์ที่ตรงกับคาค้นหาเท่านั้น ไม่แสดงคาคล้ายเหมือนประเภทแบบกว้าง Broad Keyword
ตัวอย่าง : +หมวก, +ผูห้ ญิง
3. แบบวลี (Phrase Keyword) คือ คียเ์ วิร์ดที่มีเครื่ องหมาย “ ” ปิ ดหัวท้าย การทางานแบบวลีหา้ มมีคา
ใดมาแทรกระหว่างกลาง โดยผลลัพธ์ที่แสดงจะขึ้นเฉพาะ เว็บไซต์/โฆษณา ที่มีคียเ์ วิร์ดดังกล่าวประกอบอยู่
ทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจงมากกว่าแบบ Board Match
ตัวอย่าง : “หมวกผูห้ ญิง”
4. แบบตรงทั้งหมด (Exact Keyword) คือ คียเ์ วิร์ดที่มีราคาค่า Bid ต่าที่สุดในบรรดา Keyword ทั้ง 4
ตัวที่กล่าวมา เพราะ Keyword รู ปแบบนี้ เป็ นคาที่คนจะค้นหาแบบไม่มีคาอื่นมาปะปนหรื อมีประโยคอื่นมา
ต่อท้าย เว็บไซต์/โฆษณาที่จะแสดงผลจะตรงกับคียเ์ วิร์ดเท่านั้น ส่งผลให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แม่นยาที่สุด
ตัวอย่าง : [หมวกผูห้ ญิง]
5. แบบเชิงลบ (Negative Keyword) คือ คียเ์ วิร์ดที่ถูกระบุนาหน้าไว้ดว้ ยเครื่ องหมายลบ เพือ่ ให้เราลบ
คียเ์ วิร์ดที่ไ ม่ เกี่ ยวข้อ งกับ เราออกและช่ วยกี ดกันกลุ่ ม เป้ า หมายที่ไ ม่ ใ ช่ ลู กค้าเราออกไป เพราะ Negative
Keyword จะช่ ว ยให้ป้ อ งกัน ลู ก ค้า ที่เ คยค้น หาคี ย เ์ วิร์ ด เราแล้ว ไม่ ส นใจ เมื่ อ กลับ มาค้นหาใหม่ จ ะไม่ เห็ น
โฆษณา/เว็บไซต์ ของเราอีก
ตัวอย่าง : -หมวกผูห้ ญิง
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ขั้นตอนในกำรกำหนด Keywords ด้ วยเครื่ องมือวำงแผนคีย์เวิร์ด ( Keyword Planner)
จากหน้าหลัก Google Ads คลิกที่ ‘เครื่ องมือและการตั้งค่า’ จากนั้นคลิก ‘เครื่ องมือวางแผนคียเ์ วิร์ด’
1

2

จะปรากฏหน้าจอเครื่ องมือวางแผนคียเ์ วิร์ด (Keyword Planner) จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ค้ นพบคีย์เวิร์ดใหม่ ๆ (Discover new keywords) เป็ นเครื่ องมือหาคียเ์ วิร์ดใหม่ๆ ที่ผคู ้ นน่ าจะสนใจ
ตามแต่ละสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ของคุณ หากคุณยังมีไอเดียการใช้คียเ์ วิร์ดไม่มากพอ ลองกดเข้าไปที่เมนูน้ ี
แล้วลองพิมพ์คียเ์ วิร์ดที่พอจะคิดออก สัก 2-3 คา ระบบ ก็จะเสนอไอเดียคียเ์ วิร์ดอีกมากมาย ที่ผคู ้ นมักจะค้นหา
เกี่ยวกับคานั้นๆ นัน่ เอง
2. รับปริมำณกำรค้นหำและกำรคำดกำรณ์ (Get search volume and forecast) เป็ นเครื่ องมือที่สามารถ
ดูขอ้ มูล Search Volume หรื อปริ มาณการค้นหาต่อเดือนของในแต่ละคียเ์ วิร์ด และตัวชี้วดั อื่นๆ เช่น อัตราการ
แข่งขัน ราคาคลิกสูงสุด ต่าสุด และแผนภาพรวมคร่ าวๆ ว่าหากใช้คียเ์ วิร์ดชุดนี้ ควรจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ แล้ว
จะได้คลิ กกลับมาเท่าไหร่ ซึ่ งมี ประโยชน์มากสาหรับคนที่มีลิ สต์คียเ์ วิร์ดอยู่ในใจอยู่แล้ว ทาให้สามารถ
วางแผนได้วา่ ควรใช้งบค่าคลิกต่อเดือน เท่าไหร่ ดี
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ในกรณี เริ่ มต้นให้คลิกที่ ‘ค้นพบคีย์เวิร์ดใหม่ ๆ’

3

หน้ ำจอกำรค้นหำคีย์เวิร์ดใหม่ ๆ จะแบ่งออกเป็ น 2 เมนู คือ
เริ่ มต้ นด้ วยคีย์เวิร์ด (Start with keyword) คือการเลือกใส่ คียเ์ วิร์ดที่เป็ นคาใกล้เคียงกับสิ นค้าและ
บริ การที่เราขายมากที่สุด หรื อต้องการให้ลูกค้าค้นหาคาว่าอะไรถึงเข้ามาเจอร้านของเรา โดยในช่องการค้นหา
คียเ์ วิร์ดใหม่ๆ นั้นสามารถใส่คียเ์ วิร์ดได้สูงสุด 10 คา
วิธีการคือทาการพิมพ์คียเ์ วิร์ดลงไป หากต้องการเพิม่ คียเ์ วิร์ดให้คลิก ‘+เพิม่ คียเ์ วิร์ดอื่น’ ไปเรื่ อยๆ

4 พิมพ์คียเ์ วิร์ดลงไป
5 คลิกเพือ่ ดูผลลัพธ์
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ผลลัพ ธ์ข องการค้นหาคี ย เ์ วิร์ด ใหม่ ๆ ที่ น่ า จะสามารถน ามาใช้ใ นการโฆษณาได้ เป็ นการแสดง
ภาพรวมของคียเ์ วิร์ดที่เราเสิ ร์ ช ว่ามี คียเ์ วิร์ดอะไรที่เกี่ ยวข้อ งบ้าง มี การเสิ ร์ชโดยเฉลี่ ยต่อ เดื อ นในค านั้น
ประมาณเท่าไหร่ รวมไปถึงข้อมูลอัตราการแข่งขัน และราคาเสนอสู งสุ ดที่ธุรกิจนี้ ยอมจ่าย และราคาเสนอ
ต่าสุด ที่นกั โฆษณาสามารถทาได้นนั่ เอง

ตำรำงแสดงคีย์เวิร์ดมีประกอบด้ วยอะไรบ้ ำง
โดยแถบด้านบนของหน้าจอแผนคียเ์ วิร์ดนั้น เราจะพบว่าเราสามารถกาหนด พื้นที่การค้นหา ภาษาที่
ใช้คน้ หา รวมถึง Search Network ที่ใช้ และช่วงเวลาของข้อมูลที่ตอ้ งการทราบได้อีกด้วย

ในส่วนของตารางแสดงคียเ์ วิร์ดนั้นจะแสดง ข้อมูลของคียเ์ วิร์ดที่เกี่ยวข้อง, ไอเดียคียเ์ วิร์ดที่แนะนา ,
จานวนผูค้ น้ หาต่อเดือนโดยเฉลี่ย, อัตราการแข่งขัน , ราคาเสนอต่าสุ ด , ราคาเสนอสู งสุ ด และส่ วนแบ่งของ
การแสดงผลโฆษณา มีรายละเอียดแต่ละคอลัมน์ดงั นี้

- คียเ์ วิร์ดตามความเกี่ยวข้อง Keyword (by relevance) คือส่วนของคียเ์ วิร์ดที่เราคิดขึ้นมา โดยอ้างอิง
จากความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริ การให้มากที่สุด
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- แนวคิดคียเ์ วิร์ด (Keyword idea) คือไอเดียคียเ์ วิร์ดอื่นๆ เมื่อคุณกดค้นหา ระบบจะแสดงผลในส่ วน
ของ Keyword ideas ขึ้นมา ยกตัวอย่าง เมื่อคุณค้นหาว่า “หน้ากากอนามัย” ระบบก็จะหาคาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น ขายหน้ากากอนามัย, แมสปิ ดปาก, แมสปิ ดจมูก,หน้ากากผ้า เป็ นต้น
- การค้นหารายเดื อนโดยเฉลี่ ย (monthly searches) จะแสดงจานวนเฉลี่ ยของการค้นหาคียเ์ วิร์ด ที่
ค้นหาและรู ปแบบใกล้เคียง โดยพิจารณาตามการตั้งค่าการกาหนดเป้าหมายและช่วงวันที่คุณเลือกไว้ โดยคุณ
สามารถใช้ขอ้ มูลนี้เพือ่ ดูความนิยมของคียเ์ วิร์ดในช่วงเวลาต่างๆ ได้
- การแข่งขัน (Competition) คู่แข่งที่ใช้คียเ์ วิร์ดเดียวกับคุณ เป็ นการแสดงความสามารถในการแข่งขัน
สาหรับคียเ์ วิร์ด ซึ่ งเป็ นข้อมูลเฉพาะตามตัวเลือกการกาหนดเป้ าหมายสถานที่และเครื อข่ายการค้นหาที่คุณ
เลือกไว้ โดยระดับการแข่งขันต่า ปานกลาง หรื อว่า สูง จะพิจารณาจากจานวนผูล้ งโฆษณาสาหรับคียเ์ วิร์ดแต่
ละรายการโดยเทียบกับคียเ์ วิร์ดทั้งหมด
-ราคาเสนอต่าสุด – แสดงช่วงราคาเสนอสาหรับด้านบนของหน้าของคียเ์ วิร์ดที่ต่ากว่าที่ผลู ้ งโฆษณา
เคยจ่ายไป โดยอิ งจากสถานที่ต้ งั และการตั้งค่าเครื อ ข่ายการค้นหา CPC เฉลี่ ยของคียเ์ วิร์ดอาจแตกต่างกัน
ออกไป
-ราคาเสนอสูงสุด – แสดงช่วงราคาเสนอสาหรับด้านบนของหน้าของคียเ์ วิร์ดที่สูงกว่าที่ผลู ้ งโฆษณา
เคยจ่ายไป โดยอิ งจากสถานที่ต้ งั และการตั้งค่าเครื อ ข่ายการค้นหา CPC เฉลี่ ยของคียเ์ วิร์ดอาจแตกต่างกัน
ออกไป
ปัญหำในโฆษณำบน Google Ads ที่ไม่ ค้มุ ค่ำใช้ จ่ำย
1. กำรเลือกคำค้นหำ หรื อ Keyword
- เลือกคียเ์ วิร์ด (Keywords) โดยไม่ได้ตรวจสอบราคาต่อคลิก จึงทาให้ราคาต่อคลิกแพง
- ไม่ตรวจสอบยอดการค้นหาคียเ์ วิร์ด (Keywords) ทาให้อาจเลือกคาค้นหาที่กว้างไปและคู่แข่งสูง
- ควรเลือกคียเ์ วิร์ด (Keywords) ที่เฉพาะเจาะจงกับสินค้าหรื อบริ การ โดยไม่ควรกว้างเกินไป หรื อ
แคบจนเกินไป
- คี ย เ์ วิร์ ด (Keywords) ที่ เ ลื อ กไม่ สัม พัน ธ์กับ สิ น ค้า หรื อ บริ การ ไม่ มี ไ อเดี ย ในการคิ ด Keyword
เนื่องจากไม่ได้ใช้ Keyword Planner มาตรวจสอบ
-ไม่ได้ใส่ Negative keywords หรื อคาค้นหาที่ยกเว้น
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2. กำรใส่ รูปแบบคำค้นหำ หรื อ Match Type
หลังจากเลือกคียเ์ วิร์ด (Keywords) แล้ว สิ่งที่ตอ้ งทาต่อทุกครั้งคือใส่ประเภทรู ปแบบคาค้นหา เพราะ
แต่ละรู ปแบบคาค้นหา เราจะได้ผลลัพธ์ และราคาต่อคลิกที่แตกต่างกัน หากไม่ใส่รูปแบบคาค้นหาเลย จะทา
ให้การค้นหากว้างเกินไป และราคาต่อคลิกแพงเกินความจาเป็ น

3. หน้าเว็ปที่ใช้โฆษณา ไม่ สัมพันธ์กับคียเ์ วิร์ ด (Keywords) เมื่ อ คนเสิ ร์ชคาค้นหาจาก Keyword
หลังจากคลิกเข้าเว็บไซต์แล้ว หน้าเพจควรมีสินค้าหรื อบริ การที่ตรงกับคียเ์ วิร์ดโดยเฉพาะ เพื่อช่วยในเรื่ อ ง
ของการตัดสินใจซื้อ
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4. คาโฆษณาไม่ดึงดูด ทาให้อตั ราส่วนในการคลิกโฆษณา (CTR) ต่า
หนึ่งในปั จจัยที่ทาให้คนคลิกโฆษณา คือ “ข้อความโฆษณา” ซึ่งข้อความโฆษณาที่ดีจะต้องมีคียเ์ วิร์ด
(Keywords) นั้นๆ อยูใ่ นโฆษณาด้วย เพราะจะได้ทาได้อนั ดับโฆษณาที่สูง เกิดการคลิกเข้าเว็บไซต์ จนเกิด
ความสนใจแบรนด์และซื้อสินค้าของเรา ทาให้ CTR หรื อ Click through rate เพิม่

1

หลักสู ตร Digital Marketing Online สำหรับพัฒนำทักษะด้ ำนกำรตลำดออนไลน์ ในยุค 5G
เรื่ อง กำรสร้ ำงแคมเปญและกำรลงโฆษณำสิ นค้ำด้ วย Google AdWords

กำรสร้ ำงแคมเปญโฆษณำ
เริ่ มสร้างแคมเปญโฆษณาด้วยการคลิกที่แถบ “ภาพรวม” และคลิกเลือกเมนู “แคมเปญใหม่”

1
2

หน้าจอการสร้างแคมเปญใหม่ข้ นึ มา เป็ นเลือกเป้ าหมายของการขายหรื อโอกาสในการขาย ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
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• ยอดขาย - จะแนะนาการตั้งค่าและฟี เจอร์ที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าที่พร้อมดาเนินการ
• โอกาสในการขาย - จะแนะนาการตั้งค่าและฟี เจอร์ที่จะช่วยคุณดึงดูดผูค้ นมาที่ธุรกิจ
• การเข้าชมเว็บไซต์ - จะแนะนาการตั้งค่าและฟี เจอร์ที่จะช่วยคุณดึงดูดลูกค้าที่เกี่ยวข้องมาที่เว็บไซต์
• สร้างแคมเปญโดยไม่มีเป้าหมาย - คุณสามารถเพิม่ เป้าหมายได้หลังจากที่ต้งั ค่าแคมเปญแล้ว
สามารถกาหนดได้เพียงเป้าหมายเดียวจาก 4 ทางเลือก จากตัวอย่างคือการเปิ ดเว็บไซต์ขายของ โดยมี
เป้าหมายคือยอดขาย ให้คลิกเลือก “ยอดขาย”
3

4
ปรากฏหน้าจอเลือกประเภทแคมเปญ AdWords มีรูปแบบโฆษณาถึง 5 รู ปแบบแคมเปญหลักๆ ดังนี้

3
1.กำรค้ น หำ (Search Campaign) แคมเปญโฆษณาบนโปรแกรมค้น หาอย่า ง Google เพื่อ ท าให้
ผูใ้ ช้งานพบเว็บไซต์ รู ปภาพ วิดีโอ หรื อสิ นค้าของคุณเป็ นอันดับแรกๆ ในการแสดงผลการค้นหาภายใต้คีย ์
เวิร์ดที่กาหนดไว้
2.ดิ ส เพลย์ (Display Network Campaign) แคมเปญโฆษณาบนพื้ น ที่ ข อง Google และเครื อ ข่ า ย
พันธมิตร ซึ่งประกอบไปด้วย เว็บไซต์ วิดีโอ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ และส่วนเฉพาะอื่นๆ เมื่อคุณใช้งาน
บนอุปกรณ์พกพาหรื อแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถใช้งานสื่อในการโฆษณาได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น รู ปภาพ
วิดีโอ รู ปภาพที่สามารถโต้ตอบได้ หรื อแม้แต่ขอ้ ความ
3. Shopping Campaign แคมเปญโฆษณาขายสินค้า โดยจะแสดงผลเป็ นรายการสินค้า ประกอบด้วย
รู ป ภาพสิ น ค้า ชื่ อ สิ น ค้า ราคา และลิ ง ก์เ ว็บ ไซต์ โดยจะแสดงผลเมื่ อ มี ผูค้ ้น หาคี ย เ์ วิร์ ด ใน Google หรื อ
YouTube ผูค้ น้ หาสามารถเลือกดูรายการสินค้าที่แสดงผลขึ้นมาได้ทนั ที ทั้งนี้คุณต้องสมัคร Google Merchant
Center ก่อนถึงจะลงโฆษณาประเภทนี้ได้
4.วิดีโอ (Video Campaign) แคมเปญโฆษณาบน YouTube เว็บไซต์ฝากไฟล์วิดี โอยอดนิ ย มที่ อ ยู่
ภายใต้บริ ษทั แม่อย่าง Google ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การโฆษณาด้วยสื่อประเภทวิดีโอเป็ นหลัก
5. Universal Campaign แคมเปญโฆษณาที่ช่วยโปรโมต Application ของคุณ เพื่อเพิ่มจานวนการ
ติดตั้ง โดยระบบจะทาการกระจายโฆษณาออกไปยังเครื อข่ายต่างๆ ของ Google และเมื่อผูใ้ ช้เห็นโฆษณานั้น
แล้วสามารถกดที่โฆษณาเพือ่ เข้าสู่หน้าการติดตั้ง Application ได้ทนั ที
แต่ถา้ คุณเพิง่ ลองลงโฆษณาเป็ นครั้งแรก เราแนะนาให้เลือก “แคมเปญการค้นหา” ที่จะส่งโฆษณาไป
ยังผูค้ นที่ใช้ Google เพือ่ ค้นหาสินค้าหรื อบริ การโดยตรง

4

ปรากฏหน้าจอการเลือกวิธีการที่ตอ้ งการใช้ ซึ่งระบบมีให้ 4 วิธี ให้คลิกที่ “กำรเข้ ำชมเว็บไซต์ ”
แล้วกรอกลิงก์เว็บไซต์หรื อลิงก์หน้าเพจร้านค้าของคุณลงไป

4
5

6 พิมพ์ลิงก์เว็บไซต์ลงไป

7

ตัวเลือกกำรตั้งค่ำแคมเปญ
กำรตั้งค่ำทั่วไป
หลังจากเลือกประเภทแคมเปญ จะปรากฏหน้าจอการตั้งค่าแคมเปญ มีรายละเอียดดังนี้
ตั้งชื่ อแคมเปญ : ควรสอดคล้องกับสินค้าที่ตอ้ งการจะนาเสนอและประเภทของแคมเปญ เช่น ถ้าคุณ
ต้องการโปรโมทร้านขายหน้ากากอนามัย ชื่อแคมเปญที่ดีควรเป็ น “จาหน่ายหน้ากากอนามัย” เพือ่ ให้เข้าใจได้
ง่ายและป้องกันไม่ให้สบั สนกับแคมเปญอื่นๆ
เครื อข่ ำย : ถัดมาให้กดเลือกเอาเครื อข่ายดิสเพลย์ออก (Display) ให้เหลือเพียงเครื อข่ายการค้น หา
(Paid Search) เท่านั้น เพราะในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการโฆษณาเฉพาะคียเ์ วิร์ด

1

2 คลิกเฉพาะเครื อข่ายการค้นหา

พิมพ์ชื่อแคมเปญ

5
กำรกำหนดเป้ ำหมำยและกลุ่มเป้ ำหมำย
กำรเลือกสถำนที่ต้งั
ให้เลือกสถานที่ต้ งั ของกลุ่มเป้ าหมายที่สอดคล้องกับรู ปแบบธุรกิจของคุณ จากตัวอย่างเป็ นร้านขาย
หน้ากากอนามัยที่มีบริ การส่ งสิ นค้าทัว่ ประเทศ การกาหนดสถานที่ต้ งั เป็ น “ประเทศไทย” จะช่วยให้ได้รับ
ประโยชน์จากโฆษณาสู งสุ ด ในทางกลับกันถ้าคุ ณให้บริ การลูกค้าในท้องถิ่นเท่านั้น การลดขอบเขตของ
สถานที่ต้งั ให้อยูใ่ นระดับจังหวัดอาจให้ผลลัพธ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

กำรเลือกภำษำ
พิจารณาจากกลุ่มเป้ าหมายใช้ภาษาอะไรในการเสิร์ช การกาหนดภาษาเป้าหมายทาให้สามารถจากัด
ว่าโฆษณาจะแสดงที่ใดได้บา้ ง โดยพิจารณาจากการตั้งค่าภาษาของผูใ้ ช้และภาษาของเว็บไซต์ หากทาโฆษณา
ให้กบั คนไทยจะแนะนาเลือกภาษาอังกฤษและไทย จะตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า
คลิกเลือกภาษา 2

1

คลิกเพือ่ ค้นหาภาษา

6
งบประมำณและกำรเสนอรำคำ
งบประมำณ
สามารถตั้งงบประมาณสาหรับแต่ละแคมเปญได้ โดยใส่ จานวนเงินที่คุณต้อ งการจ่ายในแต่ล ะวัน
ข้อดีของ AdWords คือคุณสามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ตลอดเวลา
การมีงบโฆษณาสู งจะทาให้คุณมีโอกาสทดลองแคมเปญโฆษณาหลากหลายเพื่อค้นหารู ปแบบที่ดี
ที่สุดได้ ในทางกลับกันถ้าคุณมีงบโฆษณาจากัด คุณอาจต้องเสนอราคาต่าลง เพื่อประหยัดค่าคลิกให้ได้มาก
ที่สุดซึ่งอาจทาให้คุณเสียเปรี ยบคู่แข่งที่เสนอราคาสูงกว่าสาหรับคียเ์ วิร์ดเดียวกัน
กำรเสนอรำคำ
การเสนอราคาที่คุณต้องจ่ายต่อการคลิก 1 ครั้ง แนะนาให้เลือกกาหนดราคาเสนอด้วยตนเอง การ
เสนอราคาวิธีน้ ี ให้คุณกาหนดราคาต่อหนึ่ งคลิกสู งสุ ดสาหรับโฆษณาของคุณเองได้ ซึ่ งแตกต่างจากกลยุทธ์
การเสนอราคาแบบอัตโนมัติที่อาจทาให้งบบานปลาย

1

พิมพ์งบประมาณ

1
คลิกเลือก

คลิกเลือก “จานวนคลิก”

3
4 พิมพ์ราคาที่ตอ้ งการจ่ายต่อการคลิก 1ครั้ง

5

7
กำรสร้ ำงกลุ่มโฆษณำ
กลุ่มโฆษณาช่วยให้คุณจัดระเบียบแคมเปญให้เป็ นระบบ ควรตั้งชื่อกลุ่มโฆษณาตามชนิ ดของสิ นค้า
ที่คุณหรื อบริ การที่ตอ้ งการโปรโมท เช่น กลุ่มโฆษณาที่ 1 ชื่อ “หน้ากากอนามัย” กลุ่มโฆษณาที่ 2 ชื่อ “เจลล้าง
มือแอลกอฮอล์” และกลุ่มโฆษณาที่ 3 ชื่อ “สเปรย์แอลกอฮอล์” เป็ นต้น หากต้องการเพิม่ กลุ่มโฆษณาให้คลิก
ไปที่ “+กลุ่มโฆษณาใหม่”
ซึ่ ง กลุ่ ม โฆษณาหนึ่ ง รายการสามารถมี คี ย เ์ วิร์ ด ที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ห ลายค า และควรมี ค วามหมายที่
สอดคล้องเป็ นประเภทเดียวกัน (ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อการกาหนด Keywords)

3 ใส่ลิงก์เว็บไซต์ร้านค้า
1

ตั้งชื่อกลุ่มโฆษณา

2 ใส่คียเ์ วิร์ด บรรทัดละ 1 คา

คลิกเมื่อต้องการเพิม่ กลุ่มโฆษณา

4 คลิกเพือ่ บันทึกและดาเนินการต่อ

8
กำรสร้ ำงโฆษณำ
โครงสร้างของปกติ AdWords ที่แสดงในหน้าผลลัพธ์การค้นหาบน Google จะประกอบด้วย
• หัวเรื่ องที่ 1 (Headline 1) 30 ตัวอักษร
• หัวเรื่ องที่ 2 (Headline 2) 30 ตัวอักษร
• ลิงก์ของหน้าเว็บ (URL)
• รายละเอียด (Description) 80 ตัวอักษร

ทาการกรอกข้อมูลที่ตอ้ งการให้แสดงผล โฆษณาก็จะไปปรากฏบน Search Engine ตามที่เรากาหนด

