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Objective

• SEO คือ
• เป้าหมายในการท า SEO
• หลักการเขียน Content ที่ดี (เทคนิค)
• การรักษาล าดับของการค้นหา
• การน า data จากการเข้าชมมาวิเคราะห์เพือ่

หาสิ่งที่ ผู้ชมเว็บต้องการ
• กลไกการท างานของ Google Bot
• ค่าใช้จ่ายในการซ้ือล าดับของ Google



SEO คือ

SEO เป็นตัวย่อของ Search Engine Optimization หรือ
"การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา" 

SEM ย่อมาจากค าว่า Search Engine Marketing คือ การ
ท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต 

SMO ย่อมาจากค าว่า Social Media Optimization คือ
เทคนิคการปรับแต่งใช้งาน Social Media ให้เกิด
ความสามารถในการสร้าง Community ที่เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด โดยต้องสัมพันธ์กับกับในส่วนของ บล็อกหรือเว็บไซต์ต้น
ทาง 



ค าศัพท์ เกี่ยวกับ SEO

• Organic Traffic / Natural Traffic : การปรับแต่งเว็บไซต์ของ
เราเพื่อให้ Search Engine จัดอันดับเว็บไซต์ของเราอยู่ในอันดับต้น
ในหน้าการค้นหา

• Paid Search : เป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อโฆษณา ให้เว็บไซต์ของเรา
ติดอยู่ในล าดับต้นๆ ในหน้า SERP

• White Hat : การท าแบบที่ถูกต้องตามหลักค าแนะน าของ Search 
Engine

• Black Hat  : การอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้ผลเร็ว แต่ไม่ค่อยจะถูก
หลักที่ Search Engine อยากใหเ้ป็น

• SERPs : ย่อมาจาก Search Engine Result Pages หรือหน้าที่
แสดงผลใน Search Engine เวลาคนใส่ Keyword เพื่อท าการ
ค้นหาน่ันเองครับ



• Backlink คือลิงค์จากเว็บไซต์อื่นที่ชี้มาที่เว็บเรา “คุณภาพและน่าเช่ือถือ”

• https://www.seoreviewtools.com/valuable-backlinks-checker/

• PA คือตัวเลขที่บอกว่า เว็บเพจนี้มีโอกาสสูงขนาดไหนที่จะปรากฏในหน้าแรกๆ 
(หน้า 1-3) ของ Google โดยมีค่า 0-100 ย่ิงค่า PA มากย่ิงดี เพราะสะท้อนว่า 
เว็บเพจนั้นมีความน่าเชือ่ถือสูงและเป็น Backlink คุณภาพ

• DA คือค่าความน่าเชื่อถือของ Domain Name  คือ เป็นค่าที่บอกภาพรวมว่า 
เว็บไชต์นี้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือขนาดไหน

ค าศัพท์ เกี่ยวกับ SEO

https://www.seoreviewtools.com/valuable-backlinks-checker/


SEP : Search Engine Procedure /
ขั้นตอนหรือวิธีการท างานของ Search Engine

• Google Bot เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆ ที่อยู่บน
อินเตอร์เน็ต

• Google Bot น าข้อมูลที่ได้มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ 
Google

• เมื่อผู้ใช้ Google ค้นหาสิ่งที่ต้องการ Google จะค้น
ในฐานข้อมูลว่า มีเว็บไซต์ไหนบ้างที่เกี่ยวข้อง

• Google จัดอันดับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แล้วแสดงบน
หน้าผลการค้นหา

Credit : https://contentshifu.com/how-to-fix-your-seo-rank/



ประเภทของ Google bot

Google spider มี 2 ประเภท คือ

• 1. Deepbot ท างานเพียงเดือนละครั้งเทา่นัน้ โดยจะ bot เข้าไปเก็บข้อมูล index ของ
เว็บไซต์ที่ไม่มีการอัพเดตข้อมูลเลย หรือเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยมีการอัพเดทบ่อยๆ

• 2. Freshbot ท างานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดย bot จะเข้าไปเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่มีการ
อัพเดทเนื้อหาบ่อยๆ หรือโพสบทความทุกวัน เพื่อให้ Google ได้รับรู้ความเคลื่อนไหว



Robots.txt

• ถ้าไม่ต้องการให้ robots ทุกชนิดเข้ามาข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ของเราทั้งหมด โดยไม่ปรากฎการค้นหาใน 
Search ดังนี้
• # robots.txt for http://www.example.com/
• User-agent: *
• Disallow: /

• ถ้าอนุญาติให้ robots บางชนิดเข้ามาเก็บข้อมูลใน
เว็บไซต์เราโดยใช้ค าสั่งดังตัวอย่างต่อไปนี้
• User-agent: Googlebot
• User-agent: msnbot
• Disallow: /

ถ้าไม่ต้องการให้ robots เข้ามาเก็บข้อมูลบางไฟล์ หรือ 
บางโฟล์เดอร์ ซึ่งบางครั้งใช้ส าหรับป้องกัน File Admin

• User-agent:*
• Disallow: /admin
• Disallow: /cgi-bin
• Disallow: /profile
• Allow: /images
• Allow: /index.html

ถ้าต้องการให้ robots ทุกชนิดเข้ามาเก็บข้อมูลในทุกไฟล์
หรือทุกโฟล์เดอร์

• User-agent:*
• Allow: /



หลักเกณฑ์ท่ี Google ใช้พิจารณาอันดับของเว็บไซต์

• Usability – เป็นเว็บไซต์ที่อ่านง่าย ค้นหา
ข้อมูลสะดวก
• Relevance – เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง

ที่ผู้ค้นหาต้องการ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
และแก้ปัญหาได้
• Authority – มีความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่แหล่ง

ซ่องสุมไวรัสหรือโทรจัน



ประเภทของการปรับแต่ง SEO

• SEO On-page การปรับแต่ง SEO โดยอาศัยปัจจัยภายใน  
• เนื้อหาภายในเว็บ, ช่ือหัวเรื่องของหน้าเว็บ (title tag), ค าอธิบายหน้า

เว็บ (meta description ถึงในปัจจุบันไม่มีผลกับอนัดับแลว้ แต่มีผล
กับการ user ในการ click เลือกผลลพัธ์), การใช้ link ที่เช่ือมไปยัง
หน้าอื่น ๆ ภายในเว็บเรา internal linking), ช่ือโดเมน (domain 
name), ช่ือไฟล์ (file name), และอื่น ๆ ที่เราสามารถปรับแต่งได้เอง 
ในเว็บไซต์ของเรา

• SEO Off-page การปรับแต่ง SEO โดยอาศัยปัจจัยภายนอก
• การเพิ่ม link จากเว็บอื่น ๆ  ให้ link กลับมาหาเรา (link building)



On page optimization 

1. การมี [Keyword] อยู่ในTag
2. การบรรจุ [Keyword] อยู่ใน URL
3. การมี Keyword บรรจุอยู่ในบทความ
4. การมี Keyword อยู่ในDescription Tag
5. การมี Keyword อยู่ใน Headline Tags
6. การประมาณการ Keyword
7. Keyword Prominence
8. คุณภาพของ Outbound Links
9. อายุ และความเก่าแก่ของหน้า Webpage
10. ขนาดของหน้าเว็บเพจ
11. [Keyword] ใน Link Anchor Text



On page optimization 

11. Hyperlink Analysis and Optimization(Main pages)
12. Optimization of internal Navigation /linking 

structure
13. Optimization of external Links
14. Analysis of Broken Links
15. Page Content Optimization
16. Checking of Canonicalization error
17. Checking 404 and 302 pages
18. Cross browser compatibility
19. XML Sitemap
20. Google webmaster Verification
21. Creating new landing pages on basis of targeted 

keywords
22. Custom 404 Page



Off-Page Optimization : Quality Backlinks

WEBSITE PROMOTION /LINK BUILDING (OFF 
PAGE)
✓ Web 2.0 Submissions
✓ Press Release Submission
✓ Building links through relationship building.
✓ Broken Link Building
✓ thematic links (Theme based links from high PR sites)
✓ Local listing on New York Business listing websites

SMO (Social Media Optimization)
✓ Facebook
✓ Twitter
✓ LinkedIn
✓ Google Plus

Local Search and Maps Optimization
✓ Business Profile Creation: Creation, categorization, submission, and 

verification of your business profile listings on top business profile sites.
✓ Business Profile Citations: Submissions and optimization for business 

profile listings.
✓ These support and build your major business profiles' credibility, while 

providing more ways to be found online.
✓ Online Reviews on sites such as Google+ Local, Yelp, Merchant Circle, 

Insider Pages, Yellow Pages, Kudzu, CitySearch, and Super Pages



เป้าหมายและประโยชน์ในการท า SEO

• ช่วยเพ่ิมจ านวนคนเข้าเว็บ เป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือจ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการส่ือสาร

• ช่วยท าให้เว็บสามารถค้นหาได้ง่ายๆจากเว็บท่ีเป็น Search Engine ดังๆ เช่น 
Google.com ,Bing.com ,Yahoo.com

• การท า SEO ช่วยให้ได้ลูกค้า หรือส่ือสารส่ิงที่ต้องการได้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ

• ช่วยให้เว็บเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นท าให้เพ่ิมโอกาสต่างๆ ให้กับธุรกิจหรือหน่วยงาน

• ช่วยให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าคู่แข่งในประเภทธุรกิจเดียวกัน

• ช่วยเพ่ิมช่องทางการตลาด โดยขยายตลาด และขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศ
ต่าง ๆ ท่ัวโลก โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยพ้ืนที

• ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการน าเสนอสินค้า บริการใหม่ให้แก่
ลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

• การท า SEO ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทของคุณ

• การท า SEO ถูกกว่าการท าโฆษณาแบบอ่ืนมาก



หลักการเขียน Content ท่ีดี (เทคนิค)



หลักการเขียน Content ท่ีดี (เทคนิค)

4 ขั้นตอนในการท า Digital Content 

1. Research 
• เลือกและวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมายว่าเปน็ใคร เขาหาอะไร หรือต้องการอะไร
• รู้จักตัวเอง ว่ามีหน้าที่ พันธกิจ วิสัยทัศน์อะไร 
• ศึกษาคู่แข่ง ถ้าไม่มีก็หาคู่เทียบ (Benchmark)

2. Strategy 
• ต้ังการวัดผลออกมาว่า Content แบบไหนที่ถือว่าได้ผล ไม่ได้ผล แบบไหนถือว่าประสบความส าเร็จ
• สร้างแผนงานว่าจะต้องผลติ Content แบบไหน 
• วางแผนว่าจะใช้เครื่องมืออะไรในการท าให ้Content ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใหม้ากที่สดุ
• ใส่ทั้งหมดลงในแผนตารางการโพสงาน

เมื่อพูดถึงเร่ือง Content ให้คิดถึง ”คุณภาพ”มากกว่า “ปริมาณ”



หลักการเขียน Content ท่ีดี (เทคนิค)

4 ขั้นตอนในการท า Digital Content 

3. Production
• สร้าง content calendar เพื่อท างานให้ตรงเวลา  และรู้ว่าจะต้องโพสช่องทางไหน
• เริ่มท างาน Content แต่เนิ่น ๆ 
• สร้าง Style guide เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนที่ท างานไม่หลดุกรอบ
• สร้าง headline ที่น่าดึงดูดและพยายามปรับแต่ง headline นั้นให้ดีเสมอ ๆ  

4. Refinement 
• ตรวจดูว่า Headline ไหนได้ผล
• ดูว่าเนื้อหาแบบไหนที่ผู้อ่านชอบ
• ดูว่าช่องทางไหนไม่ได้ผลตอบรับ หรือได้ผลตอบรบั

เมื่อพูดถึงเร่ือง Content ให้คิดถึง ”คุณภาพ”มากกว่า “ปริมาณ”



วางเป้า > เข้าใจ > ให้คุณค่า > หาชนิด > คิดโปรโมท > ตีโจทย์ KPI

วางเป้า 
• ตอบให้ได้ว่ามีคอนเทนต์เพื่ออะไร

เข้าใจ
• เค้าเป็นใคร เค้าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร  เพื่อให้รู้ว่า เราควรจะคุยกับเขาแบบไหน อยากฟังอะไร ตอนไหนเมื่อไหร่

ให้คุณค่า
• คุณค่านั้นมีได้ทั้งแบบ เหตุผล (เช่นให้ความรู้ หรือ สอนอะไรบางอย่าง) หรือ คุณค่าทางอารมณ์ (สนุก ซ้ึงตลก) 

หาชนิด
• ภาพ เสียง บทความ วีดีโอ ฯลฯ) ที่ผู้บริโภคถนัดที่จะเสพ และอย่าลืมว่า ชนิดของคอนเทนต์ที่ว่า ต้องสามารถ

เผยแพร่ต่อได้ง่าย (Sociable)
คิดโปรโมท

• จะเอาคอนเทนต์นั้นไปเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อยา่งไร  คอนเทนต์ดีๆ ไม่มีคนอ่านก็เยอะ เพราะขาด “การรับรู้” 
ตีโจทย์ KPI 

• เพื่อวัดผลว่า ส่ิงที่เราท า ตอบโจทย์เป้าหมาย ที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่

Credit : http://jexep.net/digital-marketing/6-steps-content-marketing/

http://jexep.net/digital-marketing/6-steps-content-marketing/


4 U’s 

• Useful = เป็นประโยชน์อย่างไรกับผู้อ่าน
• Urgent = ให้ความรู้สึกอะไรกับผู้อ่าน 
• Unique = ความเป็นเอกลักษณ์
• Ultra-specific = ให้ความรู้สึกเฉพาะ เช่น แทนที่จะ 

"รถคันนี้ประหยัดเงิน" ก็เขียนเป็น “ประหยัดเงิน 
$1,999 ส าหรับออดี้คันใหม่นี้”



Attention – Interest – Desire – Action 

(AIDA Model) 
• Attention – Get the reader’s attention การดงึดดูความสนใจ  ไดร้บัความสนใจจากผูอ้า่น คือการสรา้งความสนใจแรกทีล่กูคา้มตีอ่คุณหรอื

เรยีกวา่รกัแรกพบ ยกตวัอยา่ง digital marketing ทีคุ่ณสามารถท าไดเ้ช่น Online PR บน Facebok; Viral video posts บน Youtube; banners; mobile 

phone messaging, รว่มถึงสว่นส าคญัคือการน า Traffic เขา้สูช่่องทางตา่งๆ ของคุณ  การท า SEO, SEM ทีด่ใีหก้บั website คุณ การซื้อโฆษณารูปแบบ

ตา่งๆ ใน Facebook โดยตอ้งค านึงใหด้ถีึงช่วงเวลา และ Channel ตา่งๆ ทีคุ่ณตอ้งการจะสือ่อกีดว้ย

• Interest – Interesting and fresh information that appeals to the reader รูส้กึสนใจ ขอ้มูลทีน่่าสนใจและเป็นขอ้มูลใหม่ๆ ทีน่่าสนใจส าหรบัผูอ้า่น 

Games, Mobile apps คือตวัอยา่งทีด่อียา่งยิง่ทีท่  าใหเ้กิดการมีสว่นรว่ม การสรา้งความสนใจข้ึนอยูก่บัคุณภาพของการออกแบบทีด่ ีคุณภาพของเน้ือหาตอ้ง

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายคุณดว้ย

• Desire – Benefits of your product/service/idea and proof that it does what you say ความปรารถนา ประโยชนข์องผลติภณัฑ ์/ บรกิาร / 

แนวคิดและหลกัฐานทีแ่สดงวา่คุณท าในสิง่ทีคุ่ณพูด คือการสรา้งความปรารถนาใหเ้กิดข้ึนกบัลกูคา้ตอ่สนิคา้ของคณุ หรอื Brand คุณจนลกูคา้เกิดอยากมี

สว่นรว่ม เช่นการ ลด แลก แจก แถม ตา่งๆ ท าโปรโมชัน่แรงๆ ท าไดบ้น mobile apps, websites, หรอื Facebook 

• Action – Ask for a response เกิดการลงมือท า  คือการท าใหล้กูคา้อยากรูจ้กัคณุ มีความตอ้งการอยากจะเป็นเจา้สนิคา้หรอืผลติภณัฑข์องคณุ จน

ลกูคา้เริม่คน้หาคุณผา่นช่องทางตา่งๆ ในปัจจุบนัการจะเป็นเจา้ของ Website หรอื Blog ขายสนิคา้ไม่ใช่เรือ่งยาก คุณสามารถท าใหห้ลากหลายช่องทางเชน่ 

online store locator, เพ่ิม digital coupons, หรอืสรา้ง e-Commerce catalog and shopping carts. คุณตอ้งคิดไปใหไ้กลกวา่การซื้อสนิคา้ของคุณ อาจจะ

ตอ้งศกึษาเพ่ิม เรือ่ง Purchasing Power, Call to action หรอื จติวทิยาตา่งๆ ทีม่ีตอ่สนิคา้ของคุณ หากคุณจะท าการตลาดจนเกิด Power of buying 

habit.



ตอบโจทยใ์หค้รบ

•Function 

•Motivation

•Emotion



เป้าหมายของเนื้อหา คือการกระตุ้น
ให้ผู้อ่านตัดสินใจเลือกการด าเนินชีวิต
ที่มีสุขภาพดีขึ้น



9 เคล็ดลับส าหรับการสร้างสรรค์
เนื้อหาดิจิทัลท่ียอดเยี่ยม

1. Target people's phones  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ

2. Be multiplatform or die เป็นแบบมัลติแพลตฟอรม์ หรือ ตาย

3. 'If you build it, they will come' doesn't work “ถ้าคุณสร้างมันข้ึนมา พวกเขาจะมา" ไม่ได้ผล

4. Truly understand the audience เข้าใจผู้ชมอย่างแท้จริง

5. Seek change, don't fear it มองหาการเปลีย่นแปลง ไม่ต้องกลวั

6. Set goals and measure success ก าหนดเป้าหมายและวัดความส าเร็จ

7. Invent new trends คิดค้นแนวโน้มใหม่ ๆ

8. Engage hearts and minds มีส่วนร่วมต่อจิตใจและความคิด

9. Make the most of social media ใช้ประโยชน์สูงสุดจากโซเชียลมีเดีย

Source : http://www.creativebloq.com/business/creating-brilliant-digital-content-111413458

http://www.creativebloq.com/business/creating-brilliant-digital-content-111413458


ใช้ตัวชี้วัด (KPIs) 
เพื่อวัดผลความส าเร็จและความล้มเหลว

• จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยการใช้ Google’s URL builder และ Google 
Analytics 

• จ านวนผู้ใช้งาน โดยวัดผลจากจ านวนผู้เข้าถึงคอนเทนต์ ผู้ไลค์ และผู้แชร์คน
อนเทนต์ 

• จ านวนการตีกลับหรือ Bounce Rate 

• จ านวน Inbound Links Earned หากคอนเทนต์ของเรามีคุณค่าที่ดีมากพอ 
ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะต้องน าลิงก์ไปแปะหรือแชร์บนเว็บอื่น

• ระยะเวลาที่ผู้ชมใช้บนเว็บไซต์ ว่าพวกเขาอยู่ในหน้าเนื้อหาของเราก่ีนาที

• วัดจาก Conversion rate ยกตัวอย่างเช่น จ านวนผู้สมัครเป็นสมาชิก



หลักการ ท า SEO เบื้องต้น
• คิดแผนแล้วก็คิดหาคีย์เวิร์ด ท า SEO

• ใช้ Social เป็นตัวช่วยเสริม

• อัพเดทเนื้อหาในเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ

• แลกลิงก์กับเว็บอื่นที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน

• พยายามออกแบบเว็บไซต์ให้น่าเข้าไปใช้งาน 



ปรับปรงุโครงสร้างและประสิทธิภาพเว็บไซต์

• การท า HTTPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลบนเว็บ

• การท า Responsive Design เพื่อให้สามารถแสดงผลอย่างเหมาะสมได้
บนอุปกรณ์ทุกขนาด ทั้ง Mobile, Tablet และ PC

• การท า Inbound Link เพื่อให้แต่ละหน้าบนเว็บไซต์เชื่อมต่อกันอย่าง
ทั่วถึง และเพิ่มคะแนน Backlink ให้แต่ละหน้า

• เทคนิคอื่นๆ เช่น เพิ่มความเร็วของเว็บไซต์, การบีบอัดภาพและสคริป, 
การใช้ Hosting ที่น่าเชื่อถือ, การสร้าง robot.txt ส าหรับ Search 
Engine เป็นต้น



Show Case : https://www.anamai.moph.go.th/



ปรับปรุงโครงสร้างและประสิทธิภาพเว็บไซต์

• ปรับปรุงความเร็วในการเปิดหน้าเว็บเพจ

• สร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์และเพิ่มคุณคา่

• รองรับการใช้งานผ่านมือถือและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ได้ดี

• เสริมเนื้อหาด้วยวิดีโอไฟล์เสียงหรือพอดแคสต์เพื่อเพิ่มการมี
ส่วนร่วม

• สร้างลิงก์ขาออกที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาของคุณ แต่ มุ่งเน้น
คุณภาพมากกว่าปริมาณลิงก์

• อย่าพยายาม หลอกลวง Google Bot



ปัจจัยทางเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการท า SEO

• Encryption เพราะ Google ให้ความส าคัญกับการใช้ HTTPS เพราะให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล

• H1 H2 เพราะเว็บไซต์ที่ติดอันดับนั้นส่วนมากจะมีการใช้ H1 H2 ที่  Landing Page

• Anchor text การใส่ Keyword เข้าไปใน Anchor text จะส่งผลต่ออันดับของเว็บไซต์ แต่
ต้องระวังเพราะหากมากเกินไปอาจกลายเป็น Spam และลงโทษเว็บไซต์ของเรา  ดังนั้นควร
ท าให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด

• Interstitials หรือโฆษณาคั่นที่สร้างความร าคาญใจให้กับผู้ใชง้าน เช่น Pop-up โฆษณาต่างๆ 
ที่แสดงหลังจากท าการเข้าเว็บไซต์ โดย Google มักจะมองว่าสิ่งเหล่านี้นั้นรบกวนผูใ้ช้งาน 
อาจส่งผลให้เว็บไซต์ถูกลงโทษได้



Warning 
• หาก Link ที่มาเว็บไซต์คุณส่วนใหญ่มาจากเว็บที่ไม่มี

คุณภาพ เว็บไซต์อาจถูกลดความน่าเชื่อถือ

• Link ที่เกิดจากการซื้อโฆษณา หรือยิง Back Link 

• SEO ไม่ใช่งาน Spam Links หรือป้ัน Backlink

• การโพสต์ Link ในส่วน Comment ของ Web 
board ต่างๆ



การรักษาล าดับของการค้นหา

Quality 
Continue 

Consistency



การน า Data จากการเข้าชมมาวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งที่ ผู้ชมเว็บต้องการ



F-Shaped Pattern For Reading Web Content



ค่าใช้จ่ายในการซื้อล าดับของ Google



Search Network

• การสร้างแบรนด์สร้างการรับรู้ ใช้ โฆษณาเชิงรุก GDN + VDO 
Ads ( Google Display Network , YouTube )

• Key Success ของ Search คือ เราต้องจ่ายเงินให้น้อยที่สุด 
ให้ได้อันดับ สูงที่สุด ( Quality Score + Ad rank ) 

• Key Success ของ GDN + YouTube คือ เลือก Target ให้
ตรงที่สุด ไม่ยิงมั่ว



KEYWORD MATCH TYPES

• Broad Match 
• ตัวอย่าง Keyword: ธุรกิจ 
• ตัวอย่างการค้นหา: อยากท าธุรกิจอะไรก็ได้ออนไลน์

• Broad Match Modifier
• ตัวอย่าง Keyword: ธุรกิจ + ออนไลน์
• ตัวอย่างการค้นหา: อยากท าธุรกิจอะไรก็ได้ออนไลน์

• Phrase Match
• ตัวอย่าง Keyword: “ธุรกิจออนไลน์”
• ตัวอย่างการค้นหา: อยากท าธุรกิจออนไลน์แบบไม่ต้องลงทุน

เยอะ

• Exact Match
• ตัวอย่าง Keyword: [ธุรกิจออนไลน์]
• ตัวอย่างการค้นหา: ธุรกิจออนไลน์

Source : https://www.dreamrev.info/single-post/2018/07/09/Keyword-Match-Types



Search Network

วิธีท าให้ค่าคลิ๊กถูกต้อง Back to Basic ( Quality Score + Ads Rank )

• Quality Score คือ
• CTR = Click/impression * 100 ( เช่น click 10 ครั้ง จากการแสดงผล 

100 ครั้ง CTR = 10% ) ยิ่งเยอะ ยิ่งดี ค่าคลิ๊กยิ่งถูก
• Ad Relevance = ต้องมี keywords อยู่ในค าโฆษณา ( ใช้เทคนิค DKI ได้ )
• Landing page experience ต้องสัมพันธ์กับ Keywords
• Ad Rank = Quality Score + Bid + Ads Extension ( Quality Score 

ส าคัญที่สุด ให้เพิ่ม Bid ทีหลังสุด )
• ยิ่ง Ad groups เยอะ ยิ่งดี ยิ่งถูก เพราะหมายความว่า แยก keywords ได้

เยอะ แยกได้ละเอียด เขียน Ads ได้ตรงกับ keywords
• ยิ่งแยก Landing Pages เยอะ ก็ยิ่งดียิ่งถูก เพราะมันหมายถึง หน้าเฉพาะ

ของ Keywords นั้นๆ



ข้อแตกต่าง SEO ADWORDS
จ่ายค่าโฆษณาในการท าอันดับ ไม่มีค่าใช้จ่าย ต้องจ่ายค่าโฆษณา

ระยะเวลาในการท าอันดับ ใช้ระยะนาน จ่ายค่าโฆษณาแล้วขึ้นเลย

ความยากในการท าอันดับ ยาก

การปรากฏเว็บไซต์ในหน้า SERP ต าแหน่งค่อนข้างคงที่ เงื่อนไขหลายอย่าง ...และราคา

การแก้ไขข้อมูลใน Snippet ใช้เวลานานถึงจะเปลี่ยน สามารถเปลี่ยน Text Ads ได้ทันทีตลอดเวลา

การรักษาอันดับของ Keyword สามารถปรับแต่งได้จากหลายปัจจัย อันดับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ถ้ามีคู่แข่งบิดราคาที่สูงกว่า

เปรยีบเทยีบ SEO & ADWORDS



Web Site Development

• Key Words Strategy 
• New Site Map
• Take New Photo
• WEB Design
• Back Office Development
• Html5, Responsive
• Emotion Script, Security Testing
• SEO Structure Adjust/Submit



Trend Web Design 2018-2019

• Mobile Fist / Responsive Design

• Big Image & Photo or Animate Background

• Very Large Typography

• Removing non-essential design elements

• Simplicity Screen 

• Hidden main menu (Hamburger)

• Signal Page and No more boxed

• Html5 & CSS3

• Lose the Flash & SEO Friendly

https://www.youtube.com/watch?v=coXIUihtdKY&t=678s

https://www.youtube.com/watch?v=coXIUihtdKY&t=678s


“Web design made easy, but web usability so difficult.”

Usability Driven Creative Driven Technical Driven



Case Study : Government Problem

Government Web Site Standard

WEB Content Accessibility 
Guidelines 2.0 

Web Accessibility Initiative: WAI

Html5 / W3C / UX / UI

All Web Browser Support

All Device Support (Responsive)

Security Testing

SEO Tools Box
Speed Test
Performance Testing
SQL Injection
XSS (Cross Site Scripting)
File Disclosure
Remote File Inclusion
PHP/ASP Code Injection
Directory Traversal



Full Digital Marketing 360



Full Online/Offline Marketing 360



เว็บไซต์ยอดนิยมของคนไทย
• 75%  Facebook
• 72%  YouTube
• 68%  Line
• 55%  Facebook Messenger
• 50%  Instagram

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของ คนไทย ม.ค. 2018



จ านวนผู้ใช้ Line ในประเทศไทย 2018

• คนไทยชอบใช้ Line ควรสร้าง Sticker ผ่าน Mascot ของ Brand

• จัดเก็บข้อมูล และสื่อสารกับลูกค้าได้ง่าย

• รองรับการสื่อสารกับลูกค้าแบบต่อเนื่องได้ง่าย 



Top App Ranking
1.Line
2.Facebook
3.Facebook Messenger
4.Instagram
5.K-Mobile Banking

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของ คนไทย ม.ค. 2018



Share of Web Traffic By Device
• 28% แชร์บน แล็ปท็อป และเดสก์ท็อป
• 69% แชร์บน มือถือ
• 4% แชร์บน แท็บเล็ต
• 0.01% แชร์บน ดีไวซ์อื่นๆ

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของ คนไทย ม.ค. 2018



Facebook Usage Analysis
• 51 ล้านคน จ านวนของ Monthly 

Active Users
• 90% คนเข้า Facebook ผ่านมือถือ
• 49% ระบุโปรไฟล์เป็นผู้หญิง
• 51% ระบุโปรไฟล์เป็นผู้ชาย

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของ คนไทย ม.ค. 2018



Credit : www.thailandzocialawards.com



นสิยักลุ่มคนในแต่ละ Social



ทฤษฎสีนีาโอมี โดย นาโอมิ คุโนะ





All About JigsawOffice

• Jigsaw Social Intranet 

• Jigsaw Co-Working Space

• Jigsaw Dashboard Management

• Jigsaw Knowledge Management

• Jigsaw Help Desk System

• Jigsaw Chat & VDO Conference

• Jigsaw Car Booking

• Jigsaw Meeting Room 

• Jigsaw E-Form & Work Flow

• Jigsaw e-Document Management 

• Jigsaw Sales Force  

• Jigsaw CRM

• Jigsaw HRM System

• Jigsaw HRD System

• Jigsaw Accounting & Financial

• Jigsaw Stock & Inventory

• Jigsaw Asset Management

• Jigsaw Web Analytic  (API)

• Jigsaw Ad Analytics & Explorer (API)

• Jigsaw Public Relation Analytics (API)

• Jigsaw Social & Content Analytics (API)

• Jigsaw Social Listening (API)

Focus on Value, Small Feature, No Manual , UX/UI Look like Social Networking , API



Jigsaw Office : Mobile Version



Jigsaw WEB Social Listening



Jigsaw All-in-One Analytic







Government Website Standard



ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

Online Strategy Drive from 50th to 3rd









▪ Search

▪ E-newsletter

▪ Top Graphics

▪ Online Catalogue

▪ Banner management

▪ Vote

▪ User policy 

▪ Download Management

▪ Contact us

▪ FAQ

▪ Analysis Website & Monitoring

▪ Web link

▪ Web board

▪ Site Map

▪ Complaint 

▪ E-book

▪ Career

▪ RSS Feed

▪ W3C

▪ Photo Gallery

▪ Video Gallery

Back Office for WEB Site Management



Animation / Multimedia / Printing / CI

../SalesKits/Flash Presentation/NBL ALL/Game_for_CD/start.exe
../SalesKits/Flash Presentation/et5c/root_game.exe

