
SEO (Search Engine Optimization)  
 



วชัระ สระสบืกลุ 
ผู้ก่อตัง้ศนูย์พฒันาศกัยภาพธุรกิจ Your Wisdom 

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้าน SEO 
บริษัท Media search 
บริษัท Pet citiz 
บริษัท Brandex 
บริษัท At creative 
บริษัท Pest away Thailand 
บริษัท Heng Heng 1 

ติดต่อ 080-085-2525 
facebook.com/nuimob 
twitter.com/nuimob 
line id : nuimob 
e-mail : nuimob@gmail.com 
website : www.nuimob.in.th 
https://plus.google.com/u/0/+WatcharaSrasuebkul 



SEM (Search Engine Marketing) 

การท า SEM (Search Engine Marketing) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ  
 
1. SEO (Search Engine Optimization)  
หรือการโปรโมทเว็ปไซต์ คือ การเพ่ิมอนัดบัของเว็บไซต์ในสว่นของผลการค้นหาทัว่ไปในหน้า Search Result 
Page โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในเว็บไซต์ให้เป็นไปตามกฏของ Search Engine นัน้ๆ 
 
2. PPC (Pay Per Click) คือ สว่นของพืน้ท่ีโฆษณาซึง่อยูใ่นหน้า Search Result Page เช่นกนั แต่ต้อง
จ่ายเงินเมื่อมีการคลิ๊กเปิดเข้าไปดเูว็บไซต์ PPC มีข้อแตกต่างกบั SEO ตรงท่ีสามารถแสดงผลในล าดบัต้นๆได้ง่าย
และรวดเร็ว โดยท่ีไมต้่องปรับเปลี่ยนโครงสร้างในเว็ปไซด์ เพียงแค่ประมลู Keyword ท่ีต้องการมา เว็บไซต์ก็สามารถ
แสดงอยูใ่นอนัดบัต้นๆได้ 

 



SEM (Search Engine Marketing) 

 



ขอ้แตกต่างระหวา่ง SEO และ PPC 
• SEO :  

        ไมเ่สียเงินเม่ือมีการ click 

       ใช้ความรู้และต้องปรับแตง่อยู่เสมอ 
   ใช้ระยะเวลาในการติดอนัดบันาน 

       หวงัผลได้ระยะยาว 
PPC :  

      เสียเงินเมื่อมีการ click 

      ไมต้่องใช้ความรู้และไมต้่องต้องปรับแตง่อยู่เสมอ 
  ใช้ระยะเวลา 15 นาที ในการติดอนัดบั 

       จ าช่ือเวบ็ไมไ่ด้ กลบัมาหาอีกครัง้อาจไมเ่จอ  

 
 

  

      



สถิติท่ีน่าสนใจระหวา่ง SEO และ PPC 

• 80% จะสนใจ Click เข้าไปดูผลการค้นหาจาก หน้าแรก 

• 42% จะ click อันดับ 1 ในผลการค้นหาแบบปกต ิ( SEO ) 

• 23% จะ click ผลการค้นหาแบบ PPC 

• ผู้ใช้โดยท่ัวไปมักจะ Click ที่ 1-3 อันดับแรก โดยไม่ดูว่าข้อมูล
ตามที่ต้องการหรือไม่ 

• 20% จะ click เข้าไปดูผลการค้นหาหน้าท่ี 2  

 

 



ท าไมตอ้งท า SEO 

- เพิ่มจ านวนคน Click เพื่อเข้าสู่ เว็บไซต์มากขึน้ 
- โอกาสทางธุรกิจที่จะขายสนิค้า หรือ บริการผ่านเว็บไซต์มีเพิ่มมากขึน้ 
- ตรงกับกลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
- เพิ่มความน่าเชื่อถอื และสร้างภาพพจน์ที่ดใีห้กบัเวบ็ไซต์ 
 



การท างานของ Search Engine และ Google Bot   



ปัจจัย 4 SEO  ประกอบไปด้วย 

• 1 site structure  คือ การวางโครงสร้างของเว็บ 

• 2 on page factor  คือ เนือ้หาบทความ รูปภาพ VDO ฯลฯ 

• 3 off page factor คือ ลิง้ที่เช่ือมโยงมาจากเว็บอ่ืนๆ 

• 4. social signals คือ การตอบรับทางสังคมออนไลน์ 

 



ส่ิงท่ี google ตอ้งการ เบ้ืองตน้ 

• เวบ็คณุภาพ 
• ผู้ เข้าชมท่ีไมซ่ า้กนั / และความถ่ีในการเข้าชม / ความธรรมชาติในการเย่ียมชมเวบ็ 
• Title ท่ีมี keyword  
• Description ท่ีมี keyword  
•  <H1> <h2>  
• มี keyword  ในช่ือไฟล์ภาพ 
• มี keyword ในค าอธิบายภาพ 
• Links ภายใน /  link ภายนอก 
• ภาพรวมเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวข้องกบั keyword  
• โครงสร้างของ url ท่ีเก่ียวข้องกบั keyword  
• มี keyword  ในเนือ้หาปริมาณท่ีเหมาะสม 





การวเิคราะห์ Keyword ทีต้่องการ 
คย์ีเวร์ิดกบัผลการค้นหา 



เคร่ืองมอืช่วยวเิคราะห์คย์ีเวร์ิด 
 • https://adwords.google.com/ 

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal


หลกัการวเิคราะห์และเลอืกคย์ีเวร์ิด 
• 1. เลือก Keyword ท่ีมีคู่แข่งน้อย แต่มีคนค้นหาอย่างน้อยวัน

ละ 100 คน 

• 2. วิเคราะห์คู่แข่ง อันดับท่ี 1-20 ใน keyword นัน้ ๆ 

• 3. ใช้หลักการ Keyword Phrase เช่น ค าว่า รีสอร์ท 

• “รีสอร์ท ภูเก็ต” “รีสอร์ท เชียงใหม่” “รีสอร์ท เกาะสมุย” 

• 4. เลือก keyword ที่เหมาะสมกับเนือ้หาของเว็บไซต์  



หลกัการเลือก kw 
 

• 1.เลือกตามช่ือสินค้า ช่ือแบรน 

• 2.เลือกจากผลลพั ท่ีเกิดจากการใช้สินค้านัน้ๆ การแก้ไขปัญหานัน้ 

• 3.เลือกจากหมวดหมูส่ินค้า เชน่ โต้ะ เก้าอี ้เสือ้ผ้า 

• 4.เลือกจากลกัษณะการบริการ 

• 5.เลือกจากค าท่ีก าลงันิยมอยุ ่ในเวลานัน้ๆ 

 



วิเคราะห์แนวโนม้ kw 
• เข้าไปท่ี http://www.google.com/trends 

 

 

http://www.google.com/trends


วิเคราะห์แนวโนม้ kw 





ตวัอยา่งกราฟ 



site structure 

• Domain Name 
1. ตัง้ชื่อ Domain ให้มี keyword แทรกอยู่ใน ชื่อโดเมนด้วย 
2. สกุลโดเมน ก็มีผลกับอันดับ แนะน า .com .net  
 

• Web Hosting 
1. เลือก Hosting ที่ตัง้อยู่ในประเทศที่ต้องการท าตลาด 
2. เลือก Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง โหลดได้เร็ว และดูเพื่อนบ้านที่
อยู่ Server เดียวกัน ว่ามากน้อยเพียงใด 
 

• link Error 
ต้องไม่มีการเชื่อมโยงไปลิง้ ที่หน้า error ต่างๆ ในเว็บ 
 



site structure 

• Domain Name History 
1.ไม่ควรมีประวัตกิารโดนท าโทษ หรือยุ่งเก่ียวกับเวบ็ที่ท าผิด  
2.อายุของ Domain ก็มีผลกับอันดับ ถ้าจดมานานก็มีความน่าเช่ือถือมากกว่า 
 

• Url friendly  
ควรสัน้กระชับอ่านเข้าใจง่าย ไม่ควรยาวเกินไป หรือมุ่งเน้นท่ี KW มากไป 
website.com/sony-mobile.html 
website.com/อาหารเสริม-ลดความอ้วน.html 
website.com/อาหารเสริม-อาหารเสริม-อาหารเสริม-อาหารเสริม.html 
website.com/22456!??1235455.html 
 
 

• Page speed 
ต้องโหลดเร็ว หากช้าเกินไปทัง้ bot และ ผู้เย่ียมชมจะไม่ชอบ 

 
 
 



โครงสร้างเวบ็เพื่อผลทาง SEO 

•  แยกเนือ้หาในเวบ็ไซต์ออกเป็นหมวดหมู่ 
•  เช่ือมโยงเนือ้หาในหมวดหมูท่ี่เก่ียวข้องกนัเข้าด้วยกนั 
•  หลกีเลีย่งการใช้ภาษา programming ที่ซบัซ้อนแนะน าให้ใช้เป็น html 
•  พยายามท าหน้าเพจให้มี เนือ้หา สัน้ ๆ แต ่จ านวนมาก 
•  เน้นหวัข้อ เนือ้หาในทกุ ๆ หน้า ด้วย Keyword โดยใสเ่ป็น Heading 
• สร้างเนือ้หาให้เป็น 1 หวัข้อ ตอ่ 1 เพจ 
• ขนาดไฟล์ของ แตล่ะ เพจ นัน้ไมค่วรมีขนาดเกิน 32k 
• ท าโครงสร้างเว็บไมใ่ห้ซบัซ้อน และง่ายตอ่การเข้าถึง 
• มีเมน ูlink เช่ือมโยงเนือ้หาที่เก่ียวข้องกนัได้ 



ค่า PageRank ในสายตาของ Google 

• PageRank หรือ คา่ PR คือ คา่คะแนนความหน้าเช่ือถือของหน้า
เพจนัน้ ๆ ท่ีกเูกิล้เป็นผู้ออกให้กบัหน้าเว้บเพจทกุหน้าในทกุ ๆ เว็บไซต์ 
โดยคา่คะแนนจะอยูร่ะหวา่ง 0-10 

• โดยเฉล่ียเว็บไซต์ของไทยจะมีคา่ pr อยูป่ระมาณ 3-5 
• คะแนน สง่ผลตอ่อนัดบัของเว็บไซต์บนกเูกิล้ด้วย ถ้าหาก pr สงู อนัดบั
ก็จะดีด้วย 

• แต ่PageRank ไมใ่ช ่SiteRank ดงันัน้ อนัดบัอาจจะไมไ่ด้
จดัเรียงตาม pr อยา่งเดียว 
 



ค่าของ PageRank ข้ึนอยูก่บั 

• 1. การออกแบบการลิง้ค์ภายในเว็บไซต์ตวัเอง 

• 2. ลิงค์ของเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกนัภายในเว็บไซต์ 

• 3. ปริมาณลิง้ค์ท่ี ลิง้ค์มาท่ีเว็บไซต์เรา 

• 4. ลิง้ค์จากเว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง และมีคา่ pr สงู 

• 5. จ านวนผู้ เย่ียมชมท่ีเป็นธรรมชาติ 



สรุปการเพิม่ค่า PageRank 

• 1. เว็บเพจทกุ ๆ หน้า ให้ Link กลบัไปหน้า Home ของเว็บไซต์ 

     โดยให้ใช้เป็น Absolute Url เชน่ www.domain.com 

• 2. ในหน้าท่ีท า SEO ห้ามใส ่Link ท่ีออกไปเว็บไซต์อ่ืนๆ 

• 3. ใส ่link ให้มีเนือ้หาเก่ียวข้องกนั link ไหนไมเ่ก่ียวกนัให้ link 
กลบัไปท่ี Home 

• 4. หา Backlink กลบัเข้ามาท่ีเว็บไซต์เราให้มากท่ีสดุ 



การปรับแต่ง On Page ประกอบไปดว้ย 

• Content  
คือเนือ้หาบทความ รายละเอียด รูปภาพ ข่าว ฯลฯ 

• Keyword  
คือค าต่างๆ ท่ีเราได้ท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการท า SEO เช่น ซอ่มมือถือ  
พดัลม  อาหารสนุขั  เป็นต้น 

• Keyword Placement คือต าแหน่งในการจดัวาง keyword ในแต่ละเพจ
ซึง่มีผลกบัการให้คะแนน 

• Keyword Density คือปริมาณการใช้ค าซ า้ ถ้าเราใช้ค ามากเกินไป กเูกิล้จะ
จบัทางได้ แล้วจดัเราเป็น sparm keyword  ควรใช้แค่ 5 % และอย่าเกิน 20 
% อาจโดนแบน 

• Page Title & Description  
มี keyword อยู่ใน Title & Description  
 



ปรับแต่งเน้ือหาภายในเวบ็ไซตใ์หโ้ดนใจ Google  

• ท าตัว keyword ให้เป็นตัวหนา ตัวเอียงจะดีกว่า ให้รู้ว่าเน้น 

• น า keyword มาใช้เป็นลิง้หรือ manu  จะดีกว่า 

• Text link  มีประโยชน์กว่า Link แบบรูปภาพ 

• ใส่ค าอธิบายลงไปในทุกๆอย่างที่สามารถใส่ได้ 

    เช่น หัวเร่ือง  ข้อความ รูปภาพ ลิง้ 

• ส่วนหัวของเนือ้หาท า Keyword ให้เป็น H1 

• ส่วนรองของเนือ้หาท า Keyword ให้เป็น H2 



การวาง Keywords  ใหเ้หมาะสมและไดผ้ลมากท่ีสุด 



การวาง Keywords  ใหเ้หมาะสมและไดผ้ลมากท่ีสุด 



สมุนไพรไทย ว่านหางจระเข้ สามารถป้องกันแผล
พุพอง สามารถรักษาสิวได้ เป็น สมุนไพรไทย หาซือ้
ได้ง่ายตามท้องตลาด ว่านหางจระเข้ ปลอดภยั ไร้สาร
สนใจ โทร 080-xxxxxxx 

 

 

 

การใช้ H1 และ density ให้มีประสิทธิภาพ 



ประโยชน์ของ สมุนไพรไทย 

• สามารถป้องกันโรคอ้วน 

• สามารถรักษาสิวได้เช่น ว่านหางจระเข้  

• หาซือ้ได้ง่ายตามท้องตลาดเช่น ว่านหางจระเข้  

• ปลอดภัย ไร้สารผิด 

 

สนใจ สมุนไพรไทย โทร 080-xxxxxxx 
 



ประโยชน์ของ ว่านหางจระเข้ 
• สามารถป้องกันแผลพุพอง 

• สามารถรักษาสิวได้ 

• เป็น สมุนไพรไทย หาซือ้ได้ง่ายตามท้องตลาด 

• ปลอดภัย ไร้สารผิด 

 

 
สนใจ ว่านหางจระเข้  สมุนไพรไทย  ขนานแท้ 

 โทร 080-xxxxxxx 



ประโยชน์ของ สมุนไพรไทย 

• สมุนไพรไทย สามารถป้องกันโรคอ้วน 

• สมุนไพรไทย สามารถรักษาสิวได้เช่น ว่านหางจระเข้  

• สมุนไพรไทย หาซือ้ได้ง่ายตามท้องตลาด 

• สมุนไพรไทย ปลอดภัย ไร้สารผิด 

 
สนใจ สมุนไพรไทย โทร 080-xxxxxxx 



การเขียน Page Title 

• Page Title คือสิ่งส าคญัอนัดบัแรก เพราะเวลาท่ี google bot 
เข้ามาเก็บข้อมลูแล้วเห็นอะไรใน Page Title มกัจะสรุปวา่เนือ้หาใน
หน้านัน้ๆเก่ียวข้องกบั Page Title ควรใส ่Keyword 1 ค า 
ควรมีความยาว 55 ตวัอกัษร 



Meta tag  
• Meta Tags คือ โค้ดสว่นหนึ่งของ HTML จะประกอบไปด้วย “ค าที่ใช้ในการค้นหา

(Meta keywords)” และ “เนือ้หาโดยยอ่(Meta description)” 



Meta tag  

• Meta Description ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดโดยยอ่ของหน้าเว็บไซต์ที่
แสดงผลอยู ่ซึง่ข้อความไมค่วรสัน้ หรือ ยาวจนเกินไป และควรสมัพนัธ์กบัเนือ้หา
ของหน้านัน้ ๆ ควรใส ่Keyword 1 ค า ความยาวของค าอธิบายไมค่วรเกิน 
150 อกัษร 

 

• Meta Keyword  คือ ค าค้นท่ีใช้ระบสุ าหรับการค้นหาผา่น Search 
Engine โดยค าค้นท่ีก าหนดควรสอดคล้องกบัเนือ้หาในหน้านัน้ๆ ค าค้นแตล่ะ
ค าจะต้องคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,)(comma)  โดยความยาวที่ระบบ
รองรับจะต้องไมเ่กิน 255 อกัษร 



การเขียน Page Title และ Meta tag 
ใหน่้าสนใจเพ่ือกระตุน้การ click 

• Page Title และ Meta tag นอกจากจะเป็นสิง่แรกที่ google bot เห็น
แล้ว ผู้ใช้หรือผู้ที่ค้นหา ค านัน้ๆ ก็จะเห็น Page Title และ Meta tag เป็นสิง่
แรกเช่นกนั ดงันัน้จึงควรท่ีจะใสข้่อความที่นา่สนใจ ดงึดดูและเชิญชวนให้ click  



Page Title และ Meta tag 
 

• ตวัอยา่ง title ท่ีไมดี่เชน่  
- ยินดีต้อนรับเข้าสูเ่ว็บไซต์ 
- www.******.com 
- กาแฟลดน า้หนกั 

 

 

http://www.******.com/


Page Title และ Meta tag ท่ีดี 

• กาแฟลดน า้หนกั สตูรพิเศษส าหรับพวกดือ้ยา ลดยาก หรือลองมาแล้ว
หลายย่ีห้อไมไ่ด้ผล เอาเป็นวา่อยากผอม click 

• ชดุนอนเซ็กซ่ี  สวย เก๋ บาง เบา ส าหรับสาวร้อน  แตข่อเตือน!!  
วา่ใสแ่ล้วอาจจะไมไ่ด้หลบัได้นอน เลยทีเดียว!! อู๊ยยยยยย  

• อาหารหมา สตูรใหมป่รุงพิเศษ คนกินได้ หมากินดี ไมเ่ช่ือลอง 

• ใกล้สิน้ปีแล้วมาหา ของขวญัปีใหม ่อดุปากพวกแฟนขีบ้น่ แตค่ณุก็รัก
หมดใจ กนัดีกวา่ 
 



ตวัอยา่งค าและประโยคท่ีน าไปใชไ้ดดี้ในการเขียน 
 Page Title และ Meta tag  

• อย่าพลาด 

• อย่ารอช้า 

• สินค้ามีจ านวนจ ากดั 

• ป้องกนั ปกป้อง 

• ระยะเวลาจ ากดั 

• โปรโมรชัน่อาจมีการเปล่ียนแปลง 

• รับเพียง 10 ทา่นเทา่นัน้ 

• ถ้าพลาดแล้วคณุจะเสียใจ 

• ราคานีส้ าหรับสัง่ซือ้ใน 24 ชม.เทา่นัน้ 

• ฟรี 

• มอบให้ฟรี 

• ทดลองใช้ฟรี 

• ฟรีของก านลั 

• ไม่คดิคา่ใช้จ่าย 

• คร่ึงราคา 

• ประหยดั 

• ลดราคา 

• ลดราคา 24 ชัว่โมง 



การท างานระหว่าง Search Engine กับรูปภาพ 



การท างานระหว่าง Search Engine กบัรูปภาพ 
 

• Image1.jpg 

• Picture001.jpg 

• 002220388475995757.jpg 

• Car.jpg 

• Chevrolet.jpg 

• Motor-show.jpg 

• Pretty.jpg 

• Pretty-Chevrolet.jpg 
 

1 ช่ือรูปภาพ (file name) 



2 ค าอธิบายภาพ ( alternative text ) 
ค าอธิบายภาพ เพ่ือบอกให้ google รู้วา่ภาพ 
นัน้ๆเป็นเร่ืองอะไร จะแสดงผลเม่ือน าเม้าไปวางท่ีภาพ 



3  ตวัอกัษรรอบๆรูป 
 



คุณวา่ แมสซ่ี กบั โรนลัโด ้ใครเก่งกวา่ ?? 
เก่งด้วยกนัทัง้คูค่บั แตเ่ก่งกนัคนละแบบ ลลีาสบั
หลอกกระชากลากเลือ้ยรวมถึงฟรีคกิ โรนัลโด้ 
ท าได้ดีกวา่แต ่แมสซี่ นัน้การครองบอลกบัเท้า
ต้องยกให้และการอา่นการจ่ายบอลถือวา่เหนือ
ชัน้กวา่โรนัลโด้ คบั 

ความเร็ว  แมสซี่ 8 โรนลัโด้ 10 
คลอ่งตวั   แมสซี่ 10 โรนลัโด้ 8 
เลีย้งบอล  แมสซี่ 10 โรนลัโด้  8 
ยิงประต ู  แมสซี่ 8 โรนลัโด้ 9 (ยิงไกลได้ด้วย) 
ฟรีคิก       แมสซี่ 7 โรนลัโด้ 9 
โหมง่        แมสซี่ 6 โรนลัโด้ 9 
ประโยชน์ตอ่ทีม  แมสซี่ 10 โรนลัโด้  7 





สรุปการรับรู้ของ Google 

• Page Title 

• H1 – H2 

• Keyword density & Keyword Placement  

• ALT Text & Image File Name   

• URL 

• Meta Tag  

 



ตวัอยา่งการปรับ onpage และการสร้าง link ภายใน 



เคร่ืองมือช่วยท า seo 

• http://seoquake.com/ 



SEO QUAKE 



อลักอริทึมตวัใหม่ของ Google 2013 

• อัลกอริธึม (Algorithm) คือ กระบวนการ การท างานท่ีใช้การตดัสนิใจ โดย
น าหลกัเหตผุลทางคณิตศาสตร์มาช่วยเลอืกวิธีการหรือขัน้ตอนการด าเนินงาน
ตอ่ไป จนกระทัง่ถึงขัน้ตอนสดุท้าย เป็นวิธีการท่ีใช้แยกยอ่ยและเรียงล าดบัขัน้ตอน
ของกระบวนการในการท างานตา่งๆ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 
ในการค้นหาและแก้ไขปัญหา 

 

 



Hummingbird algorithm  
 

• เพิ่มความเข้าใจในเร่ือง 
social  
Local  
mobile  
conversational 
Graph  

 

 

 





ผลการคน้หาในขณะท่ี login 



Google Panda 

• อลักอริธึม panda นี ้มีเป้าหมายในการตอ่สู้  content farm 
หรือการกรองเนือ้หาหรือข้อมลูซ า้ซ้อนท่ีคดัลอกมาจากเว็บไซต์อ่ืนๆ 
และ Google จะมองวา่เป็นสแปมเว็บไซต์ (การก๊อปปีเ้นือ้หาจาก
เว็บไซต์อ่ืนๆ และโพสตใ์สเ่ว็บไซต์ของตวัเอง เราจะเรียกวา่ 
Spammy website) หรือการคดัลอกข้อมลูระหวา่งเว็บไซต์  
 
 



Google Pengiun 

• Google  Penguin รับผิดชอบเร่ือง Off-page โดยเฉพาะเล
รับผิดชอบเร่ืองเว็บแสปมเป็นหลกั  มุง่ก าจดัเว็บท่ีละเมิดหลกัเกณฑ์
ด้านคณุภาพของ Google ทัง้หลายให้ลดลง 



Google Pengiun 

• โดยปัจจยัท่ีเจ้าเพนกวินนีจ้ะน าไปพิจารณาประกอบด้วยปัจจยัหลกัๆ 4 
ปัจจยัด้วยกนั ได้แก่ 
- Keyword Stuffing 

- Link Farms 
- Hidden Content 
- Copied Content  
 



Keyword Stuffing 

• ก็คือการแสปมคีย์เวิร์ดหรือการยดัคีย์เวิร์ดลงไปเยอะจนหน้าเกลียด 
 ซึง่ Google ไมช่อบ เป็นเว็บไมมี่คณุภาพ เว็บแบบนีโ้ดนเก็บแนน่อน 
 



Link Farms 

• เพจท่ียดัลิง้ค์ลงไปเยอะ ๆ  อลักอริทมึตวัใหมนี่ก็้คือการมุง่ก าจดัเว็บไซต์
ท่ีถกูสร้างมาเพื่อเป็น Network เว็บท่ี Google บอกไว้วา่เป็นเว็บ
ท่ี “ป่ัน” (spun) เกินยอมรับได้  
 



• Hidden Content ก็คือการซอ่นเนือ้หา โดยท าสีของเนือ้หาให้
เป็นสีเดียวกบัสีพืน้หลงั (Background)  

 

   Copied Content ทางกเูกิลก็ยงัยืนหยดัและยงัมีจดุยืนท่ีจะก าจดั
เว็บท่ีมีเนือ้หาซ า้กบัคน อ่ืนๆ และเพนกวิน ก็เข้ามารับหน้าท่ีก าจดั
เว็บ  Copied Content   



Backlink & link building 

• Link คือหวัใจส าคญัในการท าอนัของเว็บ 



Backlink 

• Link คณุภาพ ในสายตา google  
คือ การที่เว็บเรามีเนือ้หาที่ด ีเมื่อมีผู้อา่นแล้วชอบจึงน าไปเขยีนรีวิวเพื่อบอกตอ่ 
หรือน าเสนอเร่ืองราวในเวบ็นัน้ๆ แล้วสง่ link หรือ credit กลบัมาที่เว็บของเรา 
โดยที่ไมไ่ด้สร้างเองหรือซือ้มา หรือการท่ีลกูค้าใช้สนิค้าของเราแล้วประทบัใจ  
เลยน าไปบอกตอ่ด้วยความเต็มใจ ในเว็บตา่งๆ  
 

• Link building คือการท่ีนกัท า seo จบัทาง google ได้วา่ให้คะแนน
สว่นนงึจาก link จึงจ าลองสร้างเว็บตา่งๆขึน้มามากมาย เพื่อสง่ backlink 
กลบัมาที่เว็บท่ีจะท า seo เพื่อตบตา google วา่ backlink ที่ได้มาจากเว็บ
นัน้ๆเป็น Link คณุภาพ ในสายตา google  



แนวคิดเร่ือง backlink  

• Backlink นัน้เปรียบได้กบัผลโหวตของรายการ the voice , 
the star ท่ีตดัสินกนัวา่ใครได้รับการโหวตมากกวา่ จะเป็นผู้ชนะ  

• ซึง่เป็นหลกัการเดียวกนั กบัท่ี google น ามาใช้ให้คะแนนเว็บไซต์แต่
วา่ google จะยดึหลกัอยา่งอ่ืนอีก ตวัอยา่งเชน่ 

• Backlink นัน้ถกูอ้างถึงมาจากเว็บท่ีนา่เช่ือถือมัย้ 

• Backlink นัน้มาจากเว็บท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องหรือใกล้เคียงกบั 
keyword ท่ีเราท า seo รึป่าว  



Backlink ประเภทต่างๆ 

• - แลก link 

• - Post เว็บไซต์ตาม Webboard หรือ Classified Board 

• - ฝังลายเซ็นในเว็บบอร์ด (Webboard Signature) 

• - Directory Submission 

• - Social Bookmarking 

• - Article Submission 
• - Blog Commenting 



เคร่ืองมือเชค็ Backlink คู่แข่ง 

• http://www.opensiteexplorer.org/ 

• http://www.backlinkwatch.com/ 

 

http://www.opensiteexplorer.org/
http://www.backlinkwatch.com/


ค าถาม ?? 

• google รู้วา่สดุท้าย นกัท า SEO ก็ต้องไปสร้าง backlink  
กนัขึน้มาเอง เพ่ือท าอนัดบั แตท่ าไม??  ถึงไมย่กเลิก  
แนวทางการให้คะแนน backlink ?? 

• ต้องใช้ก่ี Backlink เว็บจงึจะขึน้หน้าแรก?? 

• ถ้าคูแ่ขง่มี 100 Backlink เราจะต้องมี Backlink มากกวา่ 100 
จงึจะแซง คูแ่ขง่ ถกูต้องรึป่าว?? 

 



ใครเล่นฟุตบอลเก่งกวา่กนั ?? 

นาย ก นาย ข 



ใครวา่ยน ้าเก่งกวา่กนั ?? 

นาย ก นาย ข 



ใครชกมวยเก่งกวา่กนั ?? 

นาย ก นาย ข 



ใครเล่นฟุตบอลเก่งกวา่กนั ?? 
นาย ก นาย ข 



ใครเล่นฟุตบอลเก่งกวา่กนั ?? 
นาย ก นาย ข 



ใครชกมวยเก่งกวา่กนั ?? 
นาย ก นาย ข 



SEO Network คืออะไร? คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่? 

SEO Network คือการท่ีเราเช่าพืน้ท่ี host ที่แตกตา่ง Class กันเพื่อน ามา
สร้างเป็นฐานส่ง backlink คุณภาพ 

    - ข้อดีคือ  
มีฐานก าลังเพียงพอที่จะส่ง link คุณภาพไม่ต้องเสียเวลาหา link ใน
รูปแบบอื่นๆ  

    - ข้อเสียคือ 

    มีการลงที่ค่อนข้างสูง ต้นทุนคร่าวๆ ต่อ 1 ip ค่าจดโดเมน  
500 + host 1500 = 2000 ถ้ามี 500 ip เป็นเงนิ 1 ล้านบาท 

****หากต้องการใช้ อาจติดต่อขอเช่าเป็นบาง keyword ได้ **** 



จะหาเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั keyword ไดท่ี้ไหน?? 

• Google trends 
• เว็บขา่วตา่งๆ 
• ค้นหาท่ี google แล้วเลือกขา่วสาร 
• เขียนรีวิว ขึน้เอง 
• ในกรณีท่ีไมมี่เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องโดยตรงให้หาท่ีเก่ียวข้องท่ีสดุ เชน่ 
เราท าค าวา่ ร้านดอกไม้ปากคลอง  เราอาจจะหาขา่ว เก่ียวกบั ดอกไม้ 
เชน่ ดารามอบชอ่ดอกไม้ให้แฟน ..หรือพิธีเปิดห้างมอบชอ่ดอกไม้แสดง
ความยินดี หรือหาขา่วทีเก่ียวกบั ปากคลอง เชน่ การจราจรท่ี
ปากคลองตลาด ตดิขดัเน่ืองจากมีอบุตัเิหต ุ เป็นต้น 



ตวัอยา่งการอา้งถึง 

• ถ้าพดูถึงการ ลดน า้หนกั แล้วผมเช่ือวา่ จริงๆเราสามารถลดได้เอง ด้วย
วิธีการออกก าลงักาย ท่ีถกูต้อง และควบคมุอาหารให้ดี แตผ่มนัน้
ท างานในแตล่ะวนั คอ่นข้างไมมี่เวลา ออกก าลงักาย เลยต้องใช้  
อาหารเสริมลดน ้าหนกั ซึง่ก็ได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ จนตอนนีผ้มน า้หนกัลง
และผอมมาก เลยต้องไปตดั ชดุสูท ใหมเ่พราะของเก่าใสไ่มไ่ด้ และท่ี
ส าคญั คือผมมีสขุภาพดี ไมต้่องเส่ียงเป็น โรคเบาหวาน 
 

• ***การใช้การอ้างถึงแบบนีส้ามารถท าได้ แตเ่ว็บควรมีคา่ PR ท่ีดีใน
ระดบันงึไมเ่ชน่นัน้ google อาจมองวา่เป็น spam ได้   



สรุป link 

• Anchor text ท่ีเช่ือมโยงจากภายนอก 
• ความนิยมของเวบ็ไซต์ภายนอก (ปริมาณ / คณุภาพของการเช่ือมโยงภายนอก) ลิงค์จาก

โดเมนท่ีเช่ือถือได้ 
• ความหลากหลายของแหลง่ท่ีมา (ลิงค์จากหลายโดเมนหลกัไมซ่ า้กนั) 
• มี keyword อยู่ใน title 1 ค า 
• มีความหลากหลายของลกัษณะ link  
• ปัจจยัลบ 

การซือ้ลิง้ 
การเช่ือมโยงจากหน้าเวบ็ไซต์สแปม /  

      มีการเช่ือมโยงไปหน้าเวบ็ไซต์สแปม  
มี link ออกมากเกินไปใน 1 หน้า 
มีเนือ้หาน้อยเกินไปในหน้าท่ีท า backlink แนะน า 600-800  
มี link เข้ามาตอ่วนัเยอะ ผิดธรรมชาติ 



การใช ้Social Network ในการท า SEO 
• สร้างเนือ้หาท่ีมีคณุภาพและโปรโมทผา่น social network ตา่งๆ
จะท าให้เนือ้หาของเว็บนัน้ๆ เกิดการบอกตอ่ๆ และจะท าให้ bot สนใจ
และเข้ามาเก็บข้อมลูได้เร็วขึน้ Link ท่ีได้จาก youtube นัน้ 
google ใสใ่จเป็นพิเศษ  



ปัจจยัการใหค้ะแนน Social ในการท า SEO 

• Social share  
เกิดการ share โดย user ท่ีใช้งานจริง 
และผลท่ีได้จากการ share เพ่ือวดัคณุภาพของเนือ้หา 
 

• social reputation 
จ านวนเพ่ือน ช่ือเสียง ความนิยมใน user นัน้ๆ  
การมีสว่นร่วมของ user อ่ืนๆ 

 

 



ความส าคญัของ Social 

• Social จะเป็นชอ่งทางท่ีท าให้ผู้ เย่ียมชมเว็บเรานัน้กระจายขา่วสาร 
และสามารถบอกตอ่ อ้างถึง ได้อยา่งง่ายดาย โดยท่ีไมจ่ าเป็นท่ีต้องมี
เว็บ หรือบล็อก แตค่วามส าคญัทัง้จะวดัท่ี  

• ผลท่ีได้จากการแชร์ ความเป็นธรรมชาตใินการเย่ียมชม และเวลาท่ีผู้
เย่ียมชมอยูใ่นเว็บ 



เน้ือหาท่ีมกัถกูแชร์ 

• เป็นประโยชน์ / ข้อมลู 

•   นา่สนใจ 

•   ท่ีไมซ่ า้กนั / ต้นฉบบั 

•   ท่ีเร้าใจ 

•   ตลก 

•   อ้างอิงได้ 

• เป็นตวัตนของคณุหรือแบรน 



Content Strategy 

• ก าหนดกลุม่เป้าหมายให้ชดัเจน 

• เลือกใช้เนือ้หาท่ีมีความเก่ียวของกบัธุรกิจ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม 

• เลือกใช้ชนิดของ Content ให้เหมาะกบั กลุม่เป้าหมาย 
• ต้องเป็นเร่ืองจริงไมห่ลอกลวง 

• ไมมุ่ง่เน้นท่ีจะขายสินค้ามากเกินไป 

 

 

 

 



ประเภทของ Content  

• ข้อความ : posts , comments,tweest , facebook 
wall , google plus 

• รูปภาพ : รูปสินค้า , ผู้ใช้สินค้า,สถิตติา่งๆ infographics ,รูป
กิจกรรม 

• วิดีโอ : วิธีใช้สินค้า,แนะน าสถานท่ี,พรีวิว,บนัเทิง 

• การน าเสนอผลงาน : presentation slide share 

• เคร่ืองมือ : ท่ีชว่ยในการใช้สินค้าหรือบริการนัน้ 

• เนือ้หาท่ีผู้บริโภคสร้าง : รีวิวตา่งๆ , แบบส ารวจ  



การใช ้google plus ช่วยท า seo 

• Google Plus ชว่ยให้ bot ของ Google Search ไปเจอเว็บ
นัน้ได้เร็วขึน้  

• index หรือดชันีค าส าคญัๆ (keyword) เร็วขึน้ 

• อนัดบัจะดีเป็นพิเศษในสายตา Google Plus friends เพราะ
ระบบ “Search Plus Your World”  



ระบบแสดงผลผูแ้ต่ง content (author) 

• <a href="https://plus.google.com/101438908559851992902/posts?rel=author">
สอน seo</a> 

• <link href="https://plus.google.com/101438908559851992902" rel="me" / 

 

• ไปทดสอบได้ท่ี   http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets 

• สมคัรเป็นนกัเขียน  https://plus.google.com/authorship 

• ปรับแตง่โปรไฟล์ Google+ เข้ากบัเนือ้หาที่คณุสร้าง 

• ใส ่# hashtag ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

 

 

https://plus.google.com/authorship
https://plus.google.com/authorship


ปัจจยั seo ส าหรับ facebook page 

• มี keyword ลงในช่ือของ facebook page 1 ค า 
• มี keyword ลงในค าอธิบาย facebook page 1 ค า 
• ภาพรวมของโพสใน page ต้องเก่ียวข้อง keyword 

• ใส ่# hashtag ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 
• จ านวนของการอ้างอิง ท่ีเก่ียวข้องกบั keyword จากเว็บอ่ืน 

• การตอบสนองของสมาชิก 
• จ านวนของ like ท่ีเป็นธรรมชาต ิ
• การใสส่ถานท่ีและเลือกหมวดหมู ่ท่ีถกูต้อง 

 

 
 
 



ลงทะเบียน google map 

• https://www.google.com/business/placesforb
usiness/ 



ลงทะเบียน google map 



Local SEO คืออะไร?? ท าไมตอ้งท า?? 

• local SEO คือการน าธุรกิจของเราไปใสใ่น google 
business places แล้วท าการปรับแตง่ให้ตดิอนัดบัต้นๆ  
ในผลการค้นหาท่ี google map 



ปัจจยัพื้นฐาน Local SEO 

• ปรับแตง่เนือ้หาด้วย "ค าหลกั" + "สถานท่ี“ 
• มีสถานท่ี ใน Page Title 
• มี "สถานท่ี“ อยู่ใน H1/H2 
• ใสข้่อมลูที่อยู่ หมวดหมู ่และรหสัพืน้ที่ถกูต้องครบถ้วน 
• ความสอดคล้อง ของการอ้างอิง จากเวบ็ท่ีมีโครงสร้างคณุภาพ  
• จ านวนของการอ้างอิง ความหลากหลาย 
• เก่ียวข้องกบัหน้า Local Plus Page 
• ภาพรวมของเนือ้หาในเวบ็ ต้องเก่ียวข้องกบัสถานท่ี 
• การให้คะแนนเชิงตวัเลขท่ีสงูสดุโดยบคุคลท่ีสาม ท่ีใช้สถานท่ี (เช่น 4-5) 

 
 



ส่ิงท่ีไม่ควรท าของ Local SEO 

• ใสท่ี่ตัง้ธุรกิจท่ีไมเ่ป็นจริง วางเคร่ืองหมายระบแุผนท่ีไมถ่กูต้อง 

• spam keyword ในช่ือธุรกิจ และรายละเอียดสถานท่ี 
• หมวดหมูธุ่รกิจไมถ่กูต้อง 

• ใสเ่บอร์โทรท่ีไมใ่ชป่ระเทศนัน้ๆ 

• ลงธุรกิจหลายสถานท่ีโดยใช้เบอร์โทรเดียวกนั 

• ความเช่ือมัน่ในเชิงลบ Place รีวิว และการให้คะแนนเชิงตวัเลขท่ี
ต ่าสดุโดยบคุคลท่ีสาม ท่ีใช้สถานท่ี (เชน่ 1-2) 

 

 

 

 

 



YouTube Ranking Factors 

• Title 

• Description 

• Tags & category 

• Views & frequency 

• Likes, dislikes 

• Playlist additions 

 

 

• Video File Name 

• Shares 

• Comments 

• Age of video 

• Subscribers 

• Favorites 

• Embeds & inbound links 
 ** Time Watched ** 

 new algorithm 2013 



YouTube Ranking Factors 
 

• Title 

 ใส ่keyword ลงใน Title 1 ค า อยา่ใสเ่ยอะจนมองดเูป็น spam 

• Description 

 ให้วาง keyword ให้อยูเ่ป็นค าแรกๆ แล้วคอ่ยใส ่url ของหน้าเว็บไซต์ที่จะลิง้ไป 

ในสว่นของค าอธิบาย  เขียนค าอธิบายที่เก่ียวข้องกบั VDO นัน้ถ้าเป็นไปได้ใส ่Keyword 

ที่ต้องการลงไป อีก 1 ค า แนะน าให้ใส ่url ของ VDO ลงไปด้วย 



YouTube Ranking Factors 



YouTube Ranking Factors 

• Tags & category 

 ใสป้่ายก ากบัด้วย keyword และค าที่เก่ียวข้องอยา่ใสเ่ยอะจนมองดเูป็น spam 

และใสห่มวดหมูท่ี่ตรงกบั เนือ้หา VDO หรือใกล้เคียงที่สดุ เพ่ืองา่ยในการจดัอนัดบั 

 
• Views & frequency 

 จ านวนผู้ เข้าชมยิ่งมีมากก็จะสง่ผลท าให้อนัดบัของ VDO ดีขึน้ทัง้ google & youtube 

ความตอ่เน่ืองของผู้ เยี่ยมชม เป็นการบอกวา่ vdo นัน้มีคณุภาพ 

• Likes, dislikes 
จ านวนผู้ เข้าชมที่ดแูล้วกด likes สง่ผลที่ดีกบัอนัดบัการค้นหาด้วย 

 



YouTube Ranking Factors 

• Playlist additions 

 หาก VDO ของเราท าให้ผู้ชมน าลงใน Playlist ได้ก็จะเป็นผลดีกบัอนัดบัของผลการค้นหา  

• Video File Name 

 

 
ใส ่keyword ลงไปในชื่อ vdo ก่อนที่จะอพัโหลดขึน้ youtube ในกรณีที่ keyword 

เว้นวรรคให้ใช้ ( - ) เชน่  hotel-thailand   

• Shares 

 ยิ่งมีการบอกตอ่มากเทา่ไหร่ ยิ่งสง่ผลที่ดีกบัอนัดบัการค้นหาด้วย 

 



YouTube Ranking Factors 

• Comments 

 การแสดงความคิดเห็นจะสามารถวดัผลทางการตลาดวา่ผู้ชมคิดอยา่งไรกบัเรา และที่ส าคญั 
มนัสามารถบง่บอกวา่ผู้ชมให้ความสนใจชม vdo นัน้จริงๆ ท าให้ได้ผลดีกบัการจดัอนัดบั 

• Age of video 

 

 

ยิ่งอายกุารอพัโหลด VDO นัน้นานเทา่ไหร่ ยิ่งได้รับความเชื่อถือ และถกูจดัอนัดบัที่ดีกวา่ 

VDO ที่เพ่ิงอพัโหลดขึน้ไปใหม ่

• Subscribers 

 ยิ่งมีจ านวนผู้ชมที่ต้องการขอรับข้อมลูจากเรามากเทา่ไหร่  
ยิ่งสง่ผลที่ดีกบัอนัดบัการค้นหาด้วย 

 



YouTube Ranking Factors 

• Favorites 

 

 
หาก vdo นัน้ถกูผู้ชมจดัลงในชอ่งรายการโปรด จะท าให้ได้ผลดีกบัการจดัอนัดบั 

• Embeds & inbound links 

 

 

 

ยิ่งมีผู้ชมน า VDO ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์มาก และสง่ลิง้กลบัมา มากเทา่ไหร่  

ยิ่งได้รับความเชื่อถือ และถกูจดัอนัดบัที่ดีกวา่ VDO ที่ไมเ่คยถกูเผยแพร่ 

• Time Watched 
เวลาที่ใช้ในการรับชม ที่นานกวา่ สามารถแสดงให้เห็นวา่ VDO นัน้ 
มีคณุภาพที่ดีจริงๆ ซึง่ผู้ชมจะได้รับการรับชมจริงๆ มากกวา่การคลิกและปิดไป 

 



เน้ือหาของ Video ท่ีนิยมใช ้

• การน าเสนอผลงานรูปแบบตา่งๆ 
• วิดีโอการฝึกอบรม สื่อการสอน 
• ขายสินค้าแบบตรงไปตรงมา 
• สาธิตวิธีการใช้สินค้า 
• รีวิวผู้ ใช้สินค้า 
• เร่ืองราว หนงั หรือเหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวนั 
• การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ในด้านตา่งๆ 
• การประกวดแข่งขนั  
• ฯลฯ 



สรุปขั้นตอนการท า SEO 

• วิเคราะงานท่ีจะท า  ระบกุลุม่เป้าหมายของคณุ  

• วิเคราะและคูแ่ขง่ 

•    ,,    keyword ท่ีกลุม่เป้าหมายของเราใช้ และของคูแ่ขง่ 

• ออกแบบเว็บให้เหมาะสมกบังานให้ไปในแนวทาง SEO  
• พฒันาเนือ้หาในเว็บอยูต่ลอด 

• ท าลิง้ค์ เข้าให้กบัเว็บให้มากท่ีสดุ 

• ประเมินผลและท าปรับปรุง 



สรุปหวัใจหลกั seo 

• Content Quality 

• Time on site 

• Interaction 

• Citation 

• No spam no duplication 

 

 



http://www.mattcutts.com/blog/ 



Seo tools 

• www.seoquake.com 

• https://adwords.google.com 

• http://www.google.co.th/trends/?hl=th 

• https://www.google.com/webmasters/tools/h
ome?hl=th 

• http://www.google.com/analytics/ 

• https://www.google.com/business/placesforb
usiness/ 

 

 

http://www.seoquake.com/
https://adwords.google.com/
http://www.google.co.th/trends/?hl=th
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=th
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=th
http://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/business/placesforbusiness/
https://www.google.com/business/placesforbusiness/

