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My Ads คอื?

My Ads คอืการโฆษณาสนิคา้ผ่านทาง แอพ Shopee และรปูแบบ
เว็บไซต ์ชว่ยใหก้ลุ่มลกูคา้สามารถเห็นผลติภณัฑข์องคณุไดม้ากขึน้

My Ads ถกูออกแบบมาเพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มผูซ้ ือ้ไดม้ากขึน้ เมือ่ผูซ้ ือ้คน้หา

ค า Keywords ทีใ่กลเ้คยีงกบัชือ่สนิคา้ของคณุ กลุ่มผูซ้ ือ้จะเห็นรายชือ่

สนิคา้ของคณุบนหนา้ผลการคน้หา

เตรยีมตวัใหพ้รอ้มกบัความส าเรจ็โดยเรยีนรูว้ธิกีารโฆษณาสนิคา้ของคณุ

เป็นคร ัง้แรก กบัทาง Shopee

1

เรยีนรูเ้พิม่เตมิ

เกีย่วกบั My 
Ads ทีน่ี่เลย

Click!

http://myads.shopee.co.th/


การเร ิม่ตน้การใชง้านกบั My Ads

My Ads รายงาน
บลิการซือ้

เครดติ
เตมิเครดติ

ตดิตัง้My Ads โดยการเพิม่
keywords และเลอืกรายการทีจ่ะ

น าเสนอ

ตดิตามประสทิธภิาพโฆษณาของ

คณุ และใชเ้คร ือ่งมอืรายงานผลของ

เรา เพือ่พฒันากลุม่เป้าหมายของ

คณุ

ตรวจสอบการช าระเงนิไดท้ีน่ี่ โปรด

ทราบวา่ คณุจะจา่ยเมือ่มกีารคลกิบน

โฆษณาของคณุเท่าน้ัน

เตมิเงนิบญัชีMy Ads เพือ่ใหม้ี Ad 
Credits เพยีงพอทีโ่ฆษณาของคณุจะ

ด าเนินการตอ่ไปได ้

2

เรยีนรูเ้กีย่วกบั 4 สิง่ทีค่ณุสามารถท าไดใ้น My Ads



ล็อคอนิ Seller Centre และเขา้ที่

Marketing Centre
คลกิที่ My AdsA B

A B

1.0
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คดิ keyword แรกของโฆษณาคุณ

https://seller.shopee.co.th/


1.1

คลกิที่ เพิม่โฆษณาใหม่C

หนา้ โปรโมช ัน่ ทีจ่ะแสดงรายละเอยีด keyword 
promotions ของคณุ

ค าแนะน า: หากตอ้งการดภูาพรวมของตาราง
สนิคา้ทีอ่ยูใ่นระหวา่งการด าเนินการหรอืสนิคา้ที่

ด าเนินการเขา้รว่มการโฆษณาเรยีบรอ้ยแลว้ กดปุ่ ม

ลกูศรลงเพือ่ตรวจสอบรายการไดอ้ยา่งเหมาะสม

C
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คดิ keyword แรกของโฆษณาคุณ



เลอืกสนิคา้ทีค่ณุตอ้งการโปรโมทและ

คลกิ ตอ่ไป
D

ทา่นสามารถท าการโฆษณาสนิคา้จากรายการสนิคา้ของ

รา้นทา่นเทา่น้ัน

ค าแนะน า: ใชฟั้งกช์ ัน่การคน้หาหรอืฟิลเตอร ์เพือ่คน้หา
สนิคา้ทีค่ณุตอ้งการไดอ้ยา่งง่ายดาย

D

1.3
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คดิ keyword แรกของโฆษณาคุณ



เลอืก คยีเ์วริด์ ส าหรบัรายการของคณุ

และต ัง้ราคาของคณุ
E

คยีเ์วริด์ มอีทิธพิลตอ่โฆษณาของคณุ จะพบในการคน้หา Shopee
เลอืกคยีเ์วริด์ทีค่ลา้ยคลงึกบัค าหรอืวลทีีผู่ค้นอาจใชเ้มือ่ตอ้งการคน้หา

• คณุอาจจะเปลีย่นค าคน้หาของคณุ โดยตัง้คา่เป็น ‘Exact Match’
หากเป็นเชน่น้ันโฆษณาของคณุจะปรากฏเฉพาะเมือ่ค าคน้หาของ

ผูซ้ ือ้ตรงกบัคยีเ์วริด์ของคณุ

การต ัง้ราคา ระบุจ านวนเงนิทีค่ณุจะจา่ยมากทีส่ดุ ในแตล่ะการเลอืก

รายชือ่โฆษณาของคณุ โดยปกตแิลว้ราคาทีค่ณุจา่ยตอ่คลกิมกัจะ

นอ้ยกวา่ราคาทีค่ณุตัง้ใว ้

ขอ้แนะน า: Shopee ชว่ยคณุไดด้ว้ยการแนะน าคยีเ์วริด์ทีเ่กีย่วขอ้ง
และการตัง้ราคาส าหรบัรายชือ่ของคณุ คณุสามารถเลอืกจากรายการ

ค าแนะน าของเรา หรอืเลอืกทีจ่ะเพิม่รายการของคณุเองได ้

E

1.4
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คดิ keyword แรกของโฆษณาคุณ



F
หากคณุตอ้งการเพิม่ค าคยีเ์วริด์ของ

คณุ กรณุาคลกิ เพิม่F

1.5
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คดิ keyword แรกของโฆษณาคุณ



H
ตัง้ราคา bid price ของคณุและ

คลกิ ยนืยนัและใส่ Keyword

คณุจะเห็นบญัชคียีเ์วริด์ของอนัดบัสนิคา้ของคณุทีถ่กูคลกิเขา้

มาตามล าดบั

Relevance อา้งองิถงึคยีเ์วริด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ทีค่ณุก าลงัโป

รโมทอยู่

Popularity อา้งองิถงึความถีข่องคยีเ์วริด์ทีถ่กูคน้หามากทีส่ดุ
ส าหรบัสนิคา้ใน Shopee

Tip: ชว่งอนัดบั Ad  ของคณุ จะถกูตดัสนิโดยค าคยีเ์วริด์ที่

ใกลเ้คยีงและราคาตลาด เพราะฉะน้ันจงเลอืกค าคยีเ์วริด์ทีถ่กูตอ้ง

และราคาแขง่ขนั เรยีนรูค้วามส าคญัของ Ad Rank.

G
ใชช้อ่งคน้หาเพือ่คน้หาคยีเ์วริด์ที่

ใกลเ้คยีงกนั และคลกิ เพิม่

H

G

1.6
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คดิ keyword แรกของโฆษณาคุณ

http://ppt/slides/slide29.xml


หมายเหต:ุ คณุจะไม่สามารถเปลีย่นชว่งเวลาเร ิม่โฆษณา

ของคณุได ้

Tip: My Ads ใชง้านโดยโมเดล Cost-per-Click (CPC) ทกุ
คร ัง้ทีโ่ฆษณาของคณุถกูคลกิ จ านวนรวมของ CPC จะถกู

หกัออกจากงบประมาณ คณุตอ้งมั่นใจวา่งบประมาณของ

คณุเพยีงพอส าหรบัจ านวนการคลกิทีค่ณุตอ้งการ

ศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบั CPC.

I

ระบุ ชว่งเวลา ของโฆษณาของคณุ

และคลกิ Confirm
J

ใส่ งบประมาณ ส าหรบัการ

โฆษณาของคณุ

I

J

1.7
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คดิ keyword แรกของโฆษณาคุณ

หากคณุตอ้งการตัง้งบประมาณคณุสามารถท าได ้2 วธิี
1. งบประมาณตอ่วนั: งบประมาณตอ่วนัหมายถงึโฆษณาที่

มอียูห่ากมคีา่โฆษณาเกนิกวา่งบประมาณตอ่วนั จะหยดุท า

การโฆษณาจนกวา่จะเร ิม่วนัใหม่

2. งบประมาณทัง้หมด: งบประมาณทัง้หมดหมายถงึหากมี

คา่โฆษณาเกนิกวา่งบประมาณทัง้หมด จะหยดุท าการ

โฆษณาโดยทนัที

http://ppt/slides/slide32.xml


Congratulations! 
คณุสรา้งค า keyword ส าหรบัการโฆษณาส าเรจ็แลว้

1.8

Tip: คณุจะไม่สามารถสรา้งโฆษณาไดถ้า้หาก

คณุไมม่บีญัชีMy Ads เรยีนรูก้ารสรา้งบญัชี
กด here.
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คดิ keyword แรกของโฆษณาคุณ

http://ppt/slides/slide21.xml


แก ้งบประมาณ ของคณุ แก ้

คา่ใชจ้า่ยและคลกิ

แก ้ระยะเวลา โฆษณาของ

คณุ แกช้ว่งเวลาและคลกิA

B

A B C

ดู รายละเอยีดโฆษณา ของ

คณุ คลกิ จดัการ
C

2.0

11

2.0 จดัการโฆษณาของคุณ

คณุสามารถเลอืกงบประมาณตอ่วนั หรอื งบประมาณ

ทัง้หมด หากคณุตอ้งการจ ากดัจ านวนเงนิทีจ่ะใชใ้นการ

โฆษณา



2.1

ส าหรบัหนา้ รายละเอยีด My Ads คณุสามารถจดัการ

และตรวจดปูระสทิธภิาพของโฆษณาของคณุได ้

จ านวนผูเ้ขา้ชม แสดงถงึจ านวนคร ัง้ทีโ่ฆษณาของ

คณุแสดงตอ่ผูใ้ชง้าน

จ านวนคลกิ จะแสดงจ านวนการกดเขา้ชม ad ของ
คณุทีไ่ดร้บัในแตล่ะวนั

คา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ขึน้อยูก่บัจ านวนตวัเลขจากการ

กดดสูนิคา้

อนัดบัในการคน้หา จะตดัสนิต าแหน่ง ad ของคณุบน

หนา้ผลการคน้หา ยิง่ตวัเลขอนัดบั Ad นอ้ย Ad ของ

คณุก็จะถกูแทนทีไ่ดง้่ายขึน้
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จดัการโฆษณาของคุณ



คณุสามารถหยุดการโฆษณา

ของคณุไดต้ลอดเวลา

โดยคลกิปุ่ ม หยุดช ัว่คราว

D

F

2.2

แกไ้ขราคาสนิคา้ของคณุโดย

คลกิ

E ลบค าคยีเ์วริด์โดยคลกิ

Tip: การหยดุโฆษณา My ads คณุอาจจะตอ้งเลอืก

จดัการโฆษณาของคณุ

13

D E

F Ｇ

คณุสามารถสิน้สดุโฆษณาของ

คณุไดต้ลอดเวลา

โดยคลกิปุ่ ม หยุด

G

จดัการโฆษณาของคุณ



การเร ิม่ตน้การใชง้านกบั My Ads

เรยีนรูเ้กีย่วกบั 4 สิง่ทีค่ณุสามารถท าไดใ้น My Ads

My Ads รายงาน
บลิการซือ้

เครดติ
เตมิเครดติ

ตดิตัง้My Ads โดยการเพิม่
keywords และเลอืกรายการทีจ่ะ

น าเสนอ

ตดิตามประสทิธภิาพโฆษณาของ

คณุ และใชเ้คร ือ่งมอืรายงานผลของ

เรา เพือ่พฒันาการกลุม่เป้าหมาย

ของคณุ

ตรวจสอบการช าระเงนิไดท้ีน่ี่ โปรด

ทราบวา่ คณุจะจา่ยเมือ่มกีารคลกิบน

โฆษณาของคณุเท่าน้ัน

เตมิเงนิบญัชีMy Ads เพือ่ใหม้ี Ad 
Credits เพยีงพอทีโ่ฆษณาของจะ

ด าเนินการตอ่ไปได ้

14



ตรวจสอบผลการด าเนินการของโฆษณาของคุณ

A

3.0

ใช ้ตวัเลอืกวนัที่ เพือ่แสดงการผล

การท างานตามระยะเวลาทีร่ะบุ

เมือ่โฆษณาของคณุเร ิม่ใชง้าน 2-3 วนั คณุสามารถดู

ประสทิธภิาพการท างานของโฆษณาของคณุได ้ ในแท็บ

รายงาน

B บนัทกึขอ้มูล สถติกิารโฆษณา My 
Ads โดยการคลกิ Download

15

BA



ตรวจสอบผลการด าเนินการของโฆษณาของคุณ3.0

ค าแนะน า: คณุอาจเขา้ดกูารเขา้ชม CTR และค าสัง่ซ ือ้

เพือ่ดวูา่คยีเ์วริด์ใดมปีระสทิธภิาพ โดยใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่

ปรบัแตง่รายการคยีเ์วริด์ของคุณเพือ่ปรบัปรงุผลการ

คน้หา

ค าส ัง่ซ ือ้ ระบุจ านวนค าสัง่ซ ือ้ทีไ่ดร้บัจากการคลกิ Ad 
ตามชว่งเวลาทีเ่ลอืก

อตัราการคลกิ (CTR) แสดงใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพใน
การโฆษณา CTR ทีส่งูเป็นตวับ่งช ีถ้งึประสทิธภิาพทีด่ขีอง

โฆษณา

16



การเร ิม่ตน้การใชง้านกบั My Ads

My Ads รายงาน
บลิการซือ้

เครดติ
เตมิเครดติ

ตดิตัง้My Ads โดยการเพิม่
keywords และเลอืกรายการทีจ่ะ

น าเสนอ

ตดิตามประสทิธภิาพโฆษณาของ

คณุ และใชเ้คร ือ่งมอืรายงายผลของ

เรา เพือ่พฒันาการกลุม่เป้าหมาย

ของคณุ

ตรวจสอบการช าระเงนิไดท้ีน่ี่ โปรด

ทราบวา่ คณุจะจา่ยเมือ่มกีารคลกิบน

โฆษณาของคณุเท่าน้ัน

เตมิเงนิบญัชีMy Ads เพือ่ใหม้ี Ad 
Credits เพยีงพอทีโ่ฆษณาของจะ

ด าเนินการตอ่ไปได ้

17

เรยีนรูเ้กีย่วกบั 4 สิง่ทีค่ณุสามารถท าไดใ้น My Ads



Balance แสดงเครดติทีค่ณุมใีน

บญัช ีMy Ads ของคณุ

คณุสามารถดจู านวนคา่ใชจ้า่ย จาก บลิการซือ้

เครดติ.

ตรวจสอบประวตัใิบเสรจ็คา่ใชจ้า่ย

A

4.0

B

C
คดักรองใบเสรจ็ประวตัคิ่าใชจ้่าย

โดย เครดติทีเ่ตมิ หรอื คา่ใชจ้า่ย 

(คา่ช าระโฆษณาตอ่คลกิ)

18

สามารถดปูระวตักิารจา่ยเงนิ แบบระบุ

ชว่งเวลาได ้

A B
C



การเร ิม่ตน้การใชง้านกบั My Ads

My Ads รายงาน
บลิการซือ้

เครดติ
เตมิเครดติ

ตดิตัง้My Ads โดยการเพิม่
keywords และเลอืกรายการทีจ่ะ

น าเสนอ

ตดิตามประสทิธภิาพโฆษณาของ

คณุ และใชเ้คร ือ่งมอืรายงายผลของ

เรา เพือ่พฒันาการกลุม่เป้าหมาย

ของคณุ

ตรวจสอบการช าระเงนิไดท้ีน่ี่ โปรด

ทราบวา่ คณุจะจา่ยเมือ่มกีารคลกิบน

โฆษณาของคณุเท่าน้ัน

เตมิเงนิบญัชีMy Ads เพือ่ใหม้ี Ad 
Credits เพยีงพอทีโ่ฆษณาของจะ

ด าเนินการตอ่ไปได ้
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การเตมิเงินเขา้บญัชขีองคุณ5.0

จากแท็บ Top Up คณุช าระเงนิตามทีค่ณุอยากใชง้าน

โฆษณาไดเ้ลย ( 1 Ad = 1 NTD)

B
เมือ่คณุตอ้งการเตมิเงนิ ใหเ้ลอืกไปที่

จ านวนเครดติทีคุ่ณตอ้งการเตมิ

A
ส่วนนีจ้ะแสดงว่า คณุมเีงนิ (Ad 
Credits) เท่าไหรใ่นบญัชขีองคณุ
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การเตมิเงินเขา้บญัชขีองคุณ

C

5.1

คลกิ ซือ้สนิคา้

หมายเหตุ : คณุจะไม่ไดร้บั Shopee Coins เมือ่คณุเตมิ

เงนิ Ad Credit. Ad Credit ไม่สามารถใชไ้ดก้บั voucher 
และไม่ไดร้บัเงนิคนืC
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การเตมิเงินเขา้บญัชขีองคุณ

D

5.2

ตรวจรายละเอยีดการช าระเงนิและ

คลกิ Check Out

D

เมือ่ท าตามกระบวนการช าระเงนิแลว้

เท่านีก็้เสรจ็เรยีบรอ้ย! 
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The End

Great, you’re done!
หากคณุมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถอา่นรายละเอยีด

เพิม่เตมิไดท้ีล่งิคด์า้นลา่ง

มคี าถามพเิศษส าหรบั My Ads?
ดคู าถามทีพ่บบ่อย
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1.  ฉนัสามารถตดิตามประสทิธผิลของ My Ads ไดห้รอืไม่ ?
ได.้ คณุสามารถตรวจเชค็ประสทิธภิาพการโฆษณาของคณุ จาก Report ซึง่ตัง้อยู่ขา้งล่าง My Ads ใน Seller Centre. ซึง่จะเเสดงผลแบบตวัเลข
ของการเขา้ชม, คลกิ และ ค าสัง่ซ ือ้ ทีเ่กดิขึน้จากการโฆษณาของคณุ. โดยผลรายงานสามารถดาวนโ์หลดเก็บเอาไวไ้ด ้

2. ฉนัมงีบประมาณทีจ่ ากดั, My Ads จะเหมาะกบัฉนัหรอืไม่?
My Ads เหมาะส าหรบังบประมาณการโฆษณาทีห่ลากหลายรปูแบบ. คณุสามารถท าการโฆษณาทีด่ไีดเ้เมจ้ะมงีบประมาณทีจ่ ากดัในปรมิาณปานกลาง

หากคณุเลอืกใชค้ยีเ์วริด์ทีส่ าคญั เเละเจาะจงเหมาะกบัสนิคา้ของคณุ หลกีเลีย่งการใชค้ยีเ์วริด์ในหมวดพืน้ฐานทัว่ไป มเิชน่น่ันคณุอาจจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ย

สูงขึน้มากกว่าเดมิ

3. เมือ่โฆษณาของฉนัไดร้บัการโปรโมทแลว้ ฉนัจะสามารถเเกไ้ข คยีเ์วริด์ / งบประมาณ / โปรโมช ัน่ / ราคาเสนอไดห้รอืไม?่ 
ได.้ คณุสามารถเลอืก เพิม่ หรอื ย่นระยะเวลาโฆษณา, เพิม่/ลด คยีเ์วริด์, แกไ้ขงบประมาณ หรอืราคาเสนอในขณะทีก่ารโปรโมทก าลงัด าเนินการอยู่ได ้

หมายเหต:ุ คณุไม่สามารถเเกไ้ขเวลาการเร ิม่ตน้โปรโมทโฆษณาของคณุได ้

4. ฉนัจะสามารถใชค้ยีเ์วริด์ไดก้ีค่ า?
คณุสามารถใชค้ยีเ์วริด์ ไดสู้งสุดถงึ 50 คยีเ์วริด์ / โฆษณา

FAQ



5. เมือ่ไหรท่ีก่ารโฆษณาของฉนัจะเร ิม่ท างาน?
เมือ่คณุตัง้คา่โฆษณาทีจ่ะโปรโมท, คณุจะไดร้บัตารางตวัเลอืกส าหรบัเวลาทีต่อ้งการจะเร ิม่ตน้การโฆษณาโปรโมช ัน่ของคณุ. โฆษณาของคณุจะท าการ

ปรากฏขึน้เร ือ่ยๆ จนกว่าจ านวนเงนิทีเ่ตมิส าหรบัการโฆษณาของคณุจะหมดลง หรอืจนกว่าจะครบก าหนดโฆษณาตามทีค่ณุไดก้ าหนดไว ้ . 

6. ฉนัสามารถท าเร ือ่งขอเงินคนืจากการจา่ยเครดติโฆษณาไดไ้หม ?
ไม่ได,้ เครดติโฆษณาไม่สามารถขอคนืเงนิได.้ กรณุาอา้งองิจาก terms and conditions ของพวกเรา
ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ: http://shopee.co.th/legaldoc/terms

7. ฉนัจะท าอย่างไรเมือ่โฆษณามกีารคลกิถงึ 2 คร ัง้ จากผูใ้ชเ้ดยีวกนั? จะมกีารคดิเงินเพิม่จากการคลกิเหล่านี้หรอืไม่? 
เพือ่ปกป้องลูกคา้ของเรา, ระบบของเราจะป้องกนัการโกงคลกิ. หรอืการคลกิเกนิสองคร ัง้จากผูใ้ชเ้ดยีวกนั หากมกีารคลกิเกนิสองคร ัง้ภายในเวลา

ใกลเ้คยีงกนัจะถกูนับเป็นหน่ึงคลกิ- หรอืสรปุไดว้่า, หากเหตกุารณแ์บบนีเ้กดิขึน้คณุตอ้งจา่ยเงนิส าหรบัการคลกิหน่ึงคร ัง้เทา่น้ัน

FAQ
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ท าไม Ad Rank ถงึส าคญั?

ถา้หากผูเ้สนอราคาในคยีเ์วริด์เดยีวกนัมมีากกว่า 1 คน โฆษณารายการอืน่ๆจะปรากฎรว่มกบัของคณุในหนา้ search result. 
Ad Rank จะเป็นตวัก าหนดวา่โฆษณาไหนจะไดต้ าแหน่งทีด่กีวา่.

โดยต าแหน่งโฆษณาของคณุจะถกูก าหนดดว้ย 2 ปัจจยั:

คณุภาพของ Keyword ราคาโฆษณา

จะพจิารณาคณุภาพโดยรวมจาก

ผลติภณัฑข์องคณุ
ราคาสงูสดุทีค่ณุไดเ้สนอไวใ้นคยี ์

เวริด์น้ัน

อนัดบัของโฆษณา

อนัดบั Ad Rank ทีต่ ่ากวา่จะใหพ้ืน้ที่
การโฆษณาทีด่กีวา่

Return to guide

(เชน่ อนัดบัโฆษณาอนัดบัที่ 1 จะใหต้ าแหน่ง
โฆษณาทีด่กีว่าอนัดบัโฆษณาอนัดบัที่ 10)
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CPC คอือะไร?
ราคาสุทธทิีค่ณุจา่ยตอ่คลกิ โดยราคาทีค่ณุตอ้งจา่ยมกันอ้ยกว่าราคาทีค่ณุตัง้ใว ้

ภายใตร้ปูแบบคา่ใชจ้า่ยตอ่หน่ึงคลิก๊ (Cost-per-Click (CPC))  คณุจะถกูคดิ

คา่ใชจ้า่ยจากการทีม่กีารคลิก๊มาในรายการโฆษณาของคณุ ดงัน้ันคณุจะจา่ยเงนิ

ก็ตอ่เมือ่โฆษณามปีระสทิธภิาพเทา่น้ัน.

ท าไมถงึมปีระโยชน?์
ทกุๆคร ัง้ทีม่คีนกดคลิก๊โฆษณาของคณุในการคน้หาสนิคา้ น่ันหมายถงึพวกเขา :

Cost-per-Click (CPC) คอือะไร?

มคีวามจ านงในการซือ้ทีส่งูขึน้

มคีวามสนใจในโฆษณาของคณุ

แสดงความสนใจในผลติภณัฑท์ีค่ณุก าลงัขาย

Return to guide

Shopee มมีาตรการป้องกนั เพือ่ป้องกนัคณุ

จากการถกูเรยีกเก็บเงนิส าหรบัการคลกิที่

หลอกลวง

หากโฆษณาของคณุไดร้บัคลกิหลายคร ัง้จาก

บญัชเีดยีวภายในระยะเวลาสัน้ ๆ ระบบจะเรยีกเก็บ

เงนิจากคณุเพยีงคร ัง้เดยีวเท่าน้ัน

Tip!
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