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การวิจัยตลาดแบบง่ายๆ และฟรี สไตล์ SMEs (ใครๆ ก็ท าได้ ไม่เชื่อลองดู) 

 
 
  ในการเริ่มต้นธุรกิจหรือด าเนินธุรกิจไประยะหนึ่ง SMEs อาจประสบปัญหา ไม่รู้จะผลิต
อะไร  ไม่รู้จะจ าหน่ายอะไร  ซึ่งโดยหลักการตลาดแล้วควรเริ่มต้นที่การวิจัยตลาดก่อน  แต่ SMEs อาจมี
ข้อจ ากัดในการท าวิจัยการตลาด วันนี้ จึงขอน าเสนอการวิจัยตลาดแบบง่าย ๆ สไตล์ SMEs ดังนี้ 

1. ไปท่ี http://www.google.com/insights/search  เลือก Filter > Web Search 
> Thailand > All subregions > 2011 > All Categories  กดปุ่ม Search  
  ทั้งนี้ Filter ในการค้นหาประกอบด้วย Web Search  (ค้นหาเว็บไซด์) Image Search 
(ค้นหารูป) News Search (ค้นหาข่าว) และ Product Search (ค้นหาสินค้า)  โดย Product Search
ให้บริการเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอังกฤษ  ในส่วนของประเทศไทย Web Search สามารถ
ให้ผลใกล้เคียงสุด 
 

 
2. ผลการค้นหาเป็นดังภาพ  

 
3. วิเคราะห์ผลการค้นหาเบื้องต้น ในปี 2011 คนไทยนิยมค้นหาค าว่า เพลง ,  

facebook, เกมส์, youtube, 4shared, เกม, งาน, รถ, hi5, ดู หนัง โดยมีค าหลัก (Keyword) ที่เป็นดาวรุ่ง 
พุ่งแรงได้แก่  กิน ตับ, คน อวด ผี, boomz, เพลง เธอ ยัง, เธอ ยัง, facebook , www.facebook.com, 
iphone 4, ลอง, pb   
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4. วิเคราะห์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการ SMEs อาจวิเคราะห์ต่อยอดเชิงพาณิชย์  
ตามความสนใจหรือถนัดในตัวสินค้าที่ใกล้เคียงกับค าหลักในการค้นหา  เช่น Click ค าว่า “รถ” จะปรากฎ
ข้อมูลตามภาพต่อไปนี้ 
 

ผลการค้นหาค าว่า "รถ" 

 
 

 

 
   
  ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า แนวโน้มการค้นหาค าว่า “รถ” ค่อนข้างสูง  
แต่ทิศทางอยู่ในระดบัคงที่  จังหวัดที่มีการค้นหาค าว่ารถส่วนใหญ่ คือ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดขนาด
ใหญ่ตามภูมิภาค (นนทบุรี กรุงเทพฯ อยุธยา พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยรถที่มี
การค้นหาและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ คือ รถแข่ง รถมือสอง รถแต่ง และรถใหม่  ดังนั้น จึงอาจเลือก
ที่จะท าธุรกิจรถในกลุ่มรถแข่ง รถมือสอง รถแต่ง และรถใหม่   
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5. การคาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต เมื่อเลือกที่จะท าธุรกิจรถในกลุ่มรถแข่ง รถ

มือสอง รถแต่ง และรถใหม่ ผู้ประกอบการควรคาดการณ์ความเป็นไปได้ ในอนาคต โดยไปที่ 
http://www.google.com/trends  ซึ่งเป็น website ที่รวบรวมข้อมูลการค้นหาในอดีต เพ่ือพยากรณ์
แนวโน้มในอนาคต  โดยพิมพ์ค าว่า “รถแข่ง,รถมือสอง,รถแต่ง,รถใหม่” และใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) คั่น
ระหว่างค าที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Search Trends 

 
6. จากนั้นเลือกประเทศ จังหวัด และปี  เป็น Thailand > All subregions > All years 

 

 
 

7. จะได้ผลการค้นหาตามภาพ 
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  จากแผนภูมิดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  รถแข่ง  มีอัตราการค้นหามากที่สุด รองลงมา
ได้แก่  รถมือสอง รถแต่ง  และรถใหม ่ตามล าดับ  ดังนั้น  จึงควรท าธุรกิจ “รถแข่ง”  ทั้งหมดนี้ คือ การวิจัย
ตลาดแบบง่ายๆ และฟรี สไตล์ SMEs ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ของตนเองได้   
  ส าหรับการส่งเสริม SMEs ด้านการตลาดส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม หรือ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs ได้ให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมให้ SMEs ด้านการตลาดได้บรรจุไว้ในแผนการส่งเสริมSMEsฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)  
ซึ่งผ่านความเห็นจากของคณะรัฐมนตรีแล้ว  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554  โดยอยู่ในยุทธศาสตร์ทั้ง 4 
ยุทธศาสตร์ คือ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทย (มุ่งเน้นโครงสร้างพ้ืนทางด้านการตลาด) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทย (มุ่งเน้นกจิกรรมส่งเสริมการตลาด) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตาม
ศักยภาพของพ้ืนที ่(มุ่งเน้นส่งเสริมโอกาสทางการตลาดตามศักยภาพของพ้ืนที)่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นตลาดต่างประเทศ) 
  ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.sme.go.th เลือกหัวข้อ “แผนการ
ส่งเสริม SMEs” และเลือก “แผนการส่งเสริม SMEs แผนฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)” 

       
 
 


