
 

จบักระแส 

สินค้าออนไลน์ ขายดีด๊ี 

02 
ล้าง…ใจ เปิดตากว้าง 

อัด…ภูมิรู้ใหม่ๆ 

ฉีด…กระตุ้นต่อมคิด ไม่หยุดคิด 
 



ผมมีโอกาสรู้จักกับผู ้ประกอบการหน้าใหม่ท่ีสนใจท าธุรกิจ

ออนไลน์จากการเป็นวิทยากรรับเชิญให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ต่างๆ ลองทายสิวา่ค าถามฮอตฮิตติด 1 ใน 3 ท่ีพวกเขาถามกนัคืออะไร? 

นึก นึก นึก และกนั็บ 1,2,3… 

คิดว่าคงตอบได้เป็นเสียงเดียวกันว่า “จะขายอะไรดี? ครับ/ค่ะ

อาจารย์” ถา้เป็นสมยัก่อน เช่ือวา่ส่วนใหญ่คงอาจใชว้ิธีสังเกตจากการเดิน

ไปตามตลาดนัด หรือห้างสรรพสินคา้ เพ่ือดูว่าคนส่วนใหญ่มุงซ้ือกนัร้าน

ไหน ก็คาดเดาวา่สินคา้เหล่านั้นน่าจะขายดี น่าลองขายบา้ง แต่เด๋ียวน้ีการใช้

วิธีเดิมๆ แบบน้ีท่ีจริงก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่จะดีกว่ามั้ ยถ้าเราน าเคร่ืองไม้

เคร่ืองมือออนไลน์ท่ีมีอยู่มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แบบไม่ตอ้งนั่งเทียน ไม่

ตอ้งคาดเดาเอาเองวา่สินคา้ท่ีเลง็ไวจ้ะขายดีหรือไม่  

เอาละ! ตามผมมาครับ จะแนะน าเคร่ืองมือทรงอานุภาพท่ีจะช่วย

เป็นหูเป็นตาใหรู้้วา่ “สินค้าอะไร ขายดีข๊ายดี” ไม่เพียงแคพ่อ่คา้แม่ขายหนา้

ใหม่นะครับ ส าหรับใครท่ีก าลงัมองหาสินคา้/บริการใหม่ๆ ท่ีอยูใ่นความ

ต้องการของตลาด เช่น ธุรกิจน าเข้า-ส่งออก ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ก็

สามารถน าเคร่ืองมือท่ีผมก าลงัจะกล่าวถึงเหล่าน้ีไปต่อยอดธุรกิจไดเ้ช่นกนั 

ถา้พร้อมแลว้มาดูกนัครับ 

  

เปิดตาหาสินค้า/บริการยอดฮิต ด้วย Google Planner  

 ผมเช่ือวา่คนในโลกออนไลน์ ไม่มีใครไม่รู้จกั Google เพราะเป็น

เจ้าตลาดของเว็บ  Search Engine ระดับโลก ซ่ึง Google เอง ได้พัฒนา

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการคน้หา “คีย์เวิร์ด” ซ่ึงแรกเร่ิมเดิมทีก็นิยมใช้ในการ



วิเคราะห์เพื่อหาค าคน้หายอดนิยมส าหรับผูต้อ้งการซ้ือโฆษณาออนไลน์

ผ่าน Google หรือท่ีเรียกกันว่า Google AdWords นั่นเอง (AdWords คือ

อะไรเด๋ียวจะเล่าให้ฟังในคลิกท่ี 6 ครับ) แต่ดว้ยเจา้เคร่ืองมือน้ี เป็นบริการ

ฟรีๆ ท่ีแมเ้ราไม่ซ้ือโฆษณาของ Google ก็สามารถใชไ้ด ้ดงันั้น จึงนิยมน า

เคร่ืองมือน้ีเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ว่า “คีย์เวิร์ดอะไรท่ีคนนิยมค้นหาใน

ช่วงเวลานั้นๆ” พูดง่ายๆ ก็คือ Google Planner ช่วยให้เราเห็นแนวโนม้การ

คน้หาสินคา้/บริการทางอินเทอร์เน็ตนั่นเอง ซ่ึงขั้นตอนการใชง้านก็ไม่ได้

ยุง่ยากอะไร ลองท าตามกนัเลย 

  

มองหา Main Keyword 

1. เขา้ไปท่ี https://adwords.google.co.th/KeywordPlanner 

 
2. Login เขา้สู่ระบบ (ถา้ยงัไม่มีบญัชี Google 

ก็สมคัรใชง้านกนัก่อนเลย) 

 

 

 

 

 

https://adwords.google.co.th/KeywordPlanner


3. เลือก Search for new keyword and ad group ideas 

 
4. ลองใส่คียเ์วิร์ดกวา้งๆ ก่อน (นิยมเรียกว่า Main Keyword) 

เข้าไปในช่อง Your product or service ยกตัวอย่างนะครับ 

เช่น ผมเล็งธุรกิจสอนภาษาเอาไว ้อาจใชคี้ยเ์วร์ิดท่ีเป็น Main 

Keyword วา่ “สถาบนัสอนภาษา” 

5. ต่อมาลองก าหนดตวักรองท่ีตอ้งการใชใ้นการวิเคราะห์ เช่น

ตัวอย่างน้ีเป้าหมายลูกค้าของผมเป็นคนไทย ดังนั้ น จะ

ก าหนดตัวกรองส าหรับ Main Keyword เฉพาะ Thailand 

เท่านั้น 

 
 

 

 

 



 

6. คลิก Get ideas และลองฝึกสงัเกตขอ้มูลท่ีออกมากนัเลยครับ 

 

 

 
  

จากขอ้มูลน้ี Google Planner บอกใหรู้้วา่คียเ์วร์ิดไหนท่ีนิยมคน้หา

กนัมากท่ีสุด ซ่ึงขณะท่ีผมก าลงัคน้หาค าวา่ “สถาบนัสอนภาษา” อยูน้ี่ พบวา่ 

ค าค้นหายอดนิยมท่ีนิยมค้นหามากกว่าคือ (สังเกตช่อง Avg. monthly 

searches ตวัเลขยิง่มากยิง่ดี) 

อนัดบั 1 เรียน องักฤษ 

อนัดบั 2 องักฤษ สนทนา 

อนัดบั 3 สอน องักฤษ 

 



7. คลิกท่ี Keyword ideas เพื่อหา Main Keyword ท่ีน่าสนใจ 

 

 
 

เม่ือคลิกท่ี Keyword ideas มนัจะชดัเจนเลยว่า Main Keyword ท่ี

เราคิด กบัค าท่ีคนนิยมคน้หากนัจริงๆ นั้นเป็นอยา่งไร จากตวัอยา่งน้ีถา้เรา

ใช้ค  าว่า “สถาบันสอนภาษา” จะมี Avg. monthly searches เพียง 480 คร้ัง 

แต่ ถ้าเป ล่ียน เป็ นค า อ่ืน ตาม ท่ี  Google Planner แนะน า  เช่น  “ เรียน

ภาษาองักฤษ” จะมีผูค้น้หาสูงถึง 60,500 คร้ังเลยทีเดียว วา้ว วา้ว วา้ว! 

เฟ้นหา Niche Keyword 

เม่ือเราได ้Main Keyword ท่ีน่าสนใจแลว้ ต่อมาให้พยายามเรียบ

เรียง Niche Keyword หรือจะเรียกเป็นค าเท่ห์ๆ ว่า Long Tail Keyword ก็

ไดค้รับ ค าถามท่ีตามมาอาจจะงงๆ วา่หาไปเพ่ืออะไร มีประโยชน์อยา่งไร? 

ถ้าเราเฟ้นหา Niche Keyword ได้ อานิสงส์น้ีจะช่วยเราสองเร่ืองใหญ่ๆ 

อย่างแรกก็คือ ท าให้มีคียเ์วิร์ดท่ีสามารถน าไปใส่บนเว็บไซต์ และมนัจะ

ช่วยเร่ือง SEO ท่ีท าให้เวบ็ของเราถูกคน้พบบนเวบ็คน้หาอยา่งเช่น Google 

ไดม้ากยิ่งข้ึน และอีกประโยชน์คือ จะช่วยประหยดัเงินในกระเป๋าของเรา



ได้มากที เดียว หากต้องการโฆษณาออนไลน์ ผ่าน เว็บค้นหาต่ างๆ  

รายละเอียดเร่ืองน้ีค่อนขา้งยาว เอาเป็นวา่ขอยกยอดไปอธิบายไวใ้นคลิกท่ี 6 

แลว้กนันะครับ แต่ตอนน้ีมาเขา้เร่ืองหา Niche Keyword กนัต่อครับ ลองท า

ตามขั้นตอนน้ีดู 

 

1. น า Main Keyword ท่ีไดไ้ปคน้หาใน Google  

 

 
 จากตัวอย่างน้ี ถ้าเราเลือก  Main Keyword เป็นค าว่า “เรียน

ภาษาองักฤษ” และลองน าค าน้ีไปคน้หาใน Google ลองสังเกตค าคน้หาท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีแสดงอยู่ต  าแหน่งล่างสุดในหนา้ผลลพัธ์การคน้หา ค าหลกัๆ ท่ี

เห็นก็คือ 

o เรียน 

o ภาษา 

o องักฤษ 

o ออนไลน์ 

(แสดงวา่แนวโนม้คนเร่ิมนิยมเรียนภาษาออนไลน์กนัแลว้) 



o ดว้ยตนเอง 

(แสดงวา่แนวโนม้คนเร่ิมนิยมเรียนภาษาออนไลน์กนัแลว้) 

o ท่ีไหนดี 

(แสดงวา่คนอยากรู้ขอ้มูลวา่เรียนภาษาองักฤษท่ีไหนดีจากคน

ท่ีเคยเรียนมาแลว้) 

o Pantip 

(แสดงวา่คนนิยมตั้งค  าถามท่ีอยากรู้ผา่นเวบ็ Pantip) 

 

2. น าข้อมูลมาเรียบเรียงให้เป็น Niche Keyword เช่น “เรียน

ภาษาองักฤษ ออนไลน์ ด้วยตนเอง ท่ีไหนก็เรียนได้” และ

น าไปใส่ไวบ้นเวบ็ไซต ์หรือใชใ้นการโฆษณาออนไลน์ 

 

มาถึงตรงน้ี พอจะจบัทางกนัไดม้ั้ยครับวา่ Google Planner ช่วยให้

เห็นแนวโน้มความต้องการของลูกคา้ได้มากข้ึน เช่น คนสมัยน้ีตอ้งการ

เรียนภาษาองักฤษผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องการเสียเวลาไปเรียนตาม

สถาบนัสอนภาษาต่างๆ และเม่ือมีค าถามท่ีอยากรู้ก็นิยมไปตั้งค าถามไวใ้น

Pantip ซ่ึงเราอาจจะไปลงโฆษณาตามเวบ็เหล่าน้ี เพราะมีลูกคา้รออยูน่ัน่เอง  

 

นอกจาก Google Planner ท่ีช่วยให้เราพบสินคา้/บริการใหม่ๆ ท่ี

ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แลว้ ยงัมีอีกเคร่ืองมือท่ีมาช่วยตอกย  ้าความ

มัน่ใจใหเ้รามากข้ึนคือ Google Trends เคร่ืองมือช่วยใหเ้ห็นแนวโนม้ความ

ต้องการของลูกค้า ช่วยให้ รู้ว่าลูกค้าก าลังสนใจอะไรอยู่ในขณะนั้ น

นัน่เอง…รอชา้อยูใ่ย มาลองใชก้นัเลย 



 

 

1. เขา้ไปท่ี www.google.co.th/trends 

   
 

2. ลองใส่ คีย์เวิ ร์ด ท่ีต้องการ สามารถใส่ได้หลายค าเพ่ือ

เปรียบเทียบกัน เช่น “สถาบันสอนภาษา” และ “เรียน

ภาษาองักฤษ” 

 
 จากผลลัพธ์ท่ีได้ จะเห็นว่าไม่ว่าจะใช้ Google Planner หรือ 

Google Trends ขอ้มูลท่ีไดจ้ะมีความสอดคลอ้งกนัเสมอ จากตวัอยา่งน้ี ค  า

วา่ เรียนภาษาองักฤษ มีแนวโนม้การคน้หาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีค าวา่ สถาบนั

สอนภาษา มีแนวโนม้การคน้หาท่ีลดลง 

http://www.google.co.th/trends


 และถา้ลองเล่ือนลงมาดูการคน้หาท่ีเก่ียวขอ้งด้านล่าง ค าท่ีเป็น

ดาวรุ่งพุ่งแรงก็คือค าว่า พูด ภาษา องักฤษ ซ่ึงเราก็สามารถสร้างค าเหล่าน้ี

เป็น Niche Keyword ไดเ้ช่นกนัครับ 

 
 

สรุปนะครับ สาระท่ีไดจ้ากคลิกน้ีก็คือวิธีวิเคราะห์แนวโนม้ความ

ตอ้งการสินคา้/บริการออนไลน์ใหม่ๆ ผา่นเคร่ืองมือออนไลน์ 

1. เขา้ไปท่ี https://adwords.google.co.th/KeywordPlanner 

2. วิเคราะห์ Main Keyword ท่ี เหมาะสมโดยเน้นท่ี  Keyword 

ideas 

3. เรียบเรียง Niche Keyword จากการสังเกตค าคน้หาท่ีเก่ียวขอ้ง

ผา่น Google Search 

4. ห รื อ เข้ า ไ ป ท่ี  www.google.co.th/trends เพื่ อ ห า  Niche 

Keyword อีกช่องทาง 

5. น า Niche Keyword ไปใส่บนเวบ็ไซต์ เพ่ือประโยชน์ในการ

ท า SEO และ/หรือใชโ้ฆษณาออนไลน์ 

https://adwords.google.co.th/KeywordPlanner
http://www.google.co.th/trends

