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Sponsored Products ส ำหรบัBeginners

กำรสรำ้งโฆษณำชนิด Automatic Targeting
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Sponsored Products : Auto Targeting คอือะไร ประโยชนข์องมนัคอือะไร
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Automatic Targeting 
(การก าหนดกลุม่เป้าหมายอตัโนมตั)ิ

• เป็นวธิทีีง่า่ยทีส่ดุในการเริม่ตน้ดว้ย Sponsored Products
• Amazon จะยงิโฆษณาไปยังการคน้หาของกลุม่ลกูคา้เป้าหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งจากขอ้มลูผลติภัณฑข์องคณุ
• คณุสามารถดไูดว้า่การคน้หาจากลกูคา้รายใดท าใหเ้กดิการแสดงโฆษณาและจ านวนคลกิในระหวา่งทีแ่คมเปญของคุณ

ก าลังทางานอยู่

เพราอะไร เราจงึควรเร ิม่ดว้ย Automatic Targeting (การก าหนดกลุม่เป้าหมายอตัโนมตั)ิ

• Automatic targeting แคมเปญสามารถชว่ยหา Keywords ทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุในการท าโฆษณาของคณุ หลังจากทีค่ณุ
เริม่ท า Automatic targeting แคมเปญไปแลว้ คณุสามารถเลอืก Keywords ทีท่ างานไดด้จีาก Advertisement reports 
เพือ่น ามาท าโฆษณาชนดิ Manual targeting ตอ่ไป



เร ิม่ตน้สรำ้งแคมเปญ

เขา้สู ่Seller Central และเลอืกเมนู 
Advertising > Campaign Manager

คลกิ Create a campaign 
เพือ่สรา้งแคมเปญการโฆษณาของคณุ

Advertising > Campaign Manager
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เร ิม่ตน้สรำ้งแคมเปญ

ระบบจะพาคณุมาทีห่นา้ Campaign Manager (Advertising > Campaign Manager) ใหค้ณุคลกิที ่“Create Campaign” เพือ่
สรา้งแคมเปญการโฆษณาของคณุ

Advertising > Campaign Manager
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เร ิม่ตน้สรำ้งแคมเปญ

เลอืก Continue ทีโ่ฆษณาประเภท Sponsored Products

Advertising > Campaign Manager
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จดักลุ่มแคมเปญตำมควำมเหมำะสม

การจดัโครงสรา้งของ
แคมเปญโฆษณา

การจัดกลุม่แคมเปญจะชว่ยใหค้ณุจัดกลุม่
รายการสนิคา้ทีจ่ะโฆษณาของคณุภายใต ้
งบประมาณ และ วนัที่ ในการโฆษณารว่มกนั

โดยแตล่ะแคมเปญจะประกอบดว้ย 
Ad Group ตัง้แตห่นึง่กลุม่ข ึน้ไปทีม่ี
รายการสนิคา้และ Keyword ทีแ่ตกตา่งกนั



กรอกรำยละเอยีดของแคมเปญ เชน่ ชือ่ ระยะเวลำ งบประมำณรำยวนั 

ต ัง้ชือ่แคมเปญ เชน่ Advertise All Item, Holiday Sales

ก ำหนดวนัเร ิม่ตน้และสิน้สุด 

ก ำหนดงบประมำณตอ่วนั แนะน ำข ัน้ต ำ่ $15/วนั

ก ำหนดกำรเลอืกกลุ่มเป้ำหมำย

6 กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบั Campaign ใหเ้รยีบรอ้ย ตามค าอธบิายของแตล่ะหวัขอ้ดา้นลา่ง
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เลอืกสนิคำ้ไปไวใ้น Ad Group

ต ัง้ชือ่ Ad Group เชน่ Tshirt, Handbag, Shoes, Stationery

เลอืกกลุ่มสนิคำ้ส ำหรบัแตล่ะ Ad Group

7 กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบั Ad Group ใหเ้รยีบรอ้ย ตามค าอธบิายของแตล่ะหวัขอ้ดา้นลา่ง



เลอืกกลยุทธก์ำรประมูล

8 เลอืกกลยทุธก์ารการประมลู (Bidding Strategy) และใสร่าคาประมลู (Bid)

เลอืกกลยุทธก์ำรประมูล

ใส่รำคำประมูล

ชว่งรำคำประมูลทีแ่นะน ำ



Top of Search Ads (First Page)



ต ำแหน่งทีโ่ฆษณำจะปรำกฏ: Product Detail Page



เลอืกกลยุทธก์ำรประมูล

ประเภท ชือ่กลยทุธ์ ค าอธบิาย
%ต า่สดุทีร่าคา
ประมลูจะเพิม่

%สงูสดุทีร่าคา
ประมลูจะเพิม่

Automated 
bidding

"Dynamic bids - down 
only"

Amazon จะปรับราคาประมลูของผูโ้ฆษณาดว้ยความน่าจะเป็นของโอกาส
ในการขายได ้ดว้ยตวัเลอืกนี ้Amazon อาจลดราคาเประมลูถงึ 100%

-100% n/a

Automated 
bidding

"Dynamic bids - up and 
down"

Amazon จะปรับราคาประมลูของผูโ้ฆษณาดว้ยความน่าจะเป็นของโอกาส
ในการขายได ้ดว้ยตวัเลอืกนี ้Amazon อาจเพิม่ราคาประมลูถงึ 100%
หรอืลดราคาประมลูถงึ 100%

-100% 100%

Manual 
bidding

"Fixed bids" การเสนอราคาประมลูของผูโ้ฆษณาจะไมไ่ดถ้กูปรับโดย Amazon n/a n/a



เลอืกกลยุทธก์ำรประมูล

ประเภท ต าแหนง่การแสดงผล ค าอธบิาย
%ต า่สดุทีร่าคา
ประมลูจะเพิม่

%สงูสดุทีร่าคา
ประมลูจะเพิม่

Bid multiplier
Top of search (First page)
หนา้ที ่1 ของผลลพัธก์าร
คน้หา

ผูโ้ฆษณาสามารถตัง้คา่ราคาประมลูทีส่งูขึน้เพือ่ใหส้นิคา้ปรากฏที่
ดา้นบนของหนา้ผลลพัธก์ารคน้หา (หนา้แรก)

0% 900%

Bid multiplier
Product pages
หนา้รายละเอยีดสนิคา้

ผูโ้ฆษณาสามารถตัง้คา่ราคาประมลูทีส่งูขึน้เพือ่ใหส้นิคา้ปรากฏบน
หนา้ Product Page ของคูแ่ขง่มากขึน้

0% 900%
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หมัน่ตรวจดู Performance หลงัจำกทีไ่ดเ้ร ิม่ตน้สรำ้งโฆษณำไปแลว้

คนเห็น

หมัน่ตรวจดูผลกำรโฆษณำอย่ำงน้อยสปัดำหล์ะ 2 คร ัง้

คนคลกิ

%
คนเห็น

/คนคลกิ ยอดขายคา่โฆษณา

%
คา่โฆษณา
/ยอดขาย
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กลยุทธ ์

ในกำรจดักำรโฆษณำ



กลยทุธใ์นการจดัการโฆษณา

เร ิม่ตน้สรา้ง Sponsored Products แบบ Automatic และปล่อยให ้

แคมเปญท างานอย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์1

2

3

4

5

หา Keyword ทีม่โีอกาสท าเงนิใหค้ณุไดม้ากทีสุ่ด และน า Keyword 

เหล่าน้ันมาโฟกสัและตอ่ยอดในแคมเปญแบบ Manual

เพิม่ Negative Keyword เพือ่ยกเวน้ค าทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออกจากแคมเปญ

เพิม่งบประมาณส าหรบัแคมเปญทีส่รา้งยอดขายไดด้ี

ตรวจสอบ Keyword เชน่ ปรบัราคาประมูล (Bidding) เพิม่ส าหรบั 

Keyword ทีม่ทีราฟฟิกนอ้ย และ Keyword ทีส่รา้งยอดขายไดด้ี



Thank you for your time
For more information, please visit 

Amazon Seller University in ภำษำไทย

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyrrqKCT7jFL3ZamhsYHklN4spK8iG5Sn

