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1. เว็บบล็อกและการเผยแพร่



Web Blog
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ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตไดเ้ข้ามามีบทบาทต่อ
การด าเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารง ชีวิตในยุคขอ้มูลข่าวสารมีความส าคัญ คนหันมา
บริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น

ทุกสังคมต้องมีการปรับตัวและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารและการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ 
(World Wide Web: WWW) 



4

เทคโนโลยีเว็บ เริ่มพัฒนามาตั้งแต่เว็บ 1.0 จนกระทั่งในปัจจุบันคือ 
เว็บ 2.0 และอนาคตก าลังจะเป็นเว็บ 3.0 และจะก้าวสู่เว็บ 4.0 ต่อไป 

Web 1.0
เป็นเว็บในยุคเริ่มต้นและยังคงมีให้เห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุล
เป็น .htm และ .html ท าหน้าที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว (One Way 
Communication) โดยเจ้าของเว็บไซต์หรือ
ผู้ส่งสารจะเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาเองทั้งหมด

Web 2.0
เป็นเว็บในปัจจุบันที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
เขียนบล็อก (Blog), แชร์รูปภาพ, ร่วมเขียนวีกี 
(Wiki),แสดงความคิดเห็น (Post Comment) 
รวมทั้งกูเกิล (Google) เว็บยุค 2.0 จะให้
ความส าคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ผู้เข้าชม
เว็บไซต์ จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น

พัฒนาการของเว็บไซต์ Web 1.0 – Web 4.0
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Web 3.0
เป็นเว็บในยุคอนาคตอันใกล้ คือ เว็บที่มีการ

พัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0
ความแตกต่างคือสร้างความฉลาดเทียม

ให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยคาด
เดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของ
มนุษย์ สร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์

มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์ทีม่ี
ความสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เป็น

เครือข่ายเดียวทั่วโลก

Web 4.0
นอกจากการกล่าวถึง Web 3.0 แล้ว ยังมี
การคาดการณ์เทคโนโลยีเว็บไปถึง WEB 
4.0 ซึ่งมีการเรียกกันว่า “A Symbiotic 
web” คือ เว็บที่ท างานแบบ Artificial 
Intelligence (AI) ที่ฉลาดมากยิ่งขึ้น 

คอมพิวเตอร์สามารถคิดได้ มีความฉลาด
มากขึ้น ในการอ่านทั้งเนื้อหา ข้อความ 

และรูปภาพหรือวีดีโอ

พัฒนาการของเว็บไซต์ Web 1.0 – Web 4.0
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Web Blog : ความหมาย

Web Blog  คือ Blog มาจากศัพท์ค าว่า WeBlog (เว็บ-ล็อก) บางคนอ่านค าๆ นี้ว่า We 
Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองค าบ่งบอกถึงความหมายเดียวกันว่านั่นคือ 
บล็อก (Blog)

ความหมายของค าว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลง
บนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็น
บทความเฉพาะด้านต่างๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เร่ืองธุรกิจ เป็นต้น



Web Blog : ความหมาย
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จุดเด่น ที่ท าให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อกจะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
ใส่ลงไปในบทความนั้นๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันบางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มเพื่อนๆ หรือ
ครอบครัวตนเอง

จุดเด่นท่ีสุดของ Blog ที่แตกต่างกับเว็บไซต์โดยปกติ ก็คือ สามารถเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจนของบล็อกนั้นๆ ผ่านทางระบบแสดงความคิดเห็น (comment) ของบล็อกนั่นเอง



8

Web Blog : โครงสร้างของ Blog
1) ชื่อบล็อก (Blog Title) คือ ชื่อของบล็อกนั้นๆ
2) แท็กไลน์ (Subtitle หรือ Tag line) ค าจ ากัดความของเว็บ หรือสโลแกนเก๋ ๆ ที่ใช้อธิบายถึงตัว
บล็อกโดยรวม
3) วันท่ีและเวลา (Date & Time Stamp) เป็นวันที่ และบางทีอาจมีเวลาก ากับอยู่ด้วย
4) ชื่อบทความ (Entry Title) ชื่อเร่ืองของบทความที่เขียนในบล็อก
5) ตัวเน้ือหาบทความ (Entry’s Main Body) อาจเป็นตัวหนังสือ หรืออาจเป็นรูปภาพ วีดีโอ หรือ
อนิเมชั่น
6) ชื่อผู้เขียน (Blog Author) อาจมีการระบุชื่อผู้เขียนไว้ในบล็อก สามารถไว้ที่ต าแหน่งใดก็ได้ 
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Web Blog : โครงสร้างของ Blog (ต่อ)
7) คอมเม้นต์ (Comment tag) เป็นลิงค์ที่ให้ผู้อ่านคลิกไป เพื่อกรอกคอมเม้นต์ให้กับบล็อกนั้น ๆ 
ได้
8) ลิงค์ถาวร (Permalink) ลิงค์ที่ไปหา URL ของบทความนั้น ๆ โดยตรง
9) ปฎิทิน (Calendar) โดยปฎิทินน้ันสามารกคลิกตามวันที่ เพื่ออ่านบทความของวันที่นั้น ๆ ได้
10) บทความย้อนหลัง (Archives) บทความเก่า หรือบทความย้อนหลัง อาจมีการจัดเตรียมไว้โดย
เจ้าของบล็อก
11) ลิงค์ไปยังเว็บอ่ืน (Links) อาจมีลิงค์ไปยังเว็บอ่ืนหลากหลายเว็บ บางครั้งเราสามารถเรียก link 
พวกนี้ว่า blogroll
12) RSS หรือ XML ตัว RSS นี้อาจมีเตรียมไว้ให้เราโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับ Blogware หรือ Blog 
Host ที่เราเลือกใช้



10

Web Blog : โครงสร้างของ Blog (ต่อ)
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เพิ่มเติม* ตัวอย่าง RSS 
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Web Blog : เทคนิคของการสร้าง Blog
1) ใส่ใจกับรูปแบบดีไซน์ของ Blog

2) ใส่ใจกับเนื้อหาของบล็อก

3) ใส่ใจผู้อ่าน มากกว่าใส่ใจตัวเอง

4) ใส่ใจ comment ที่มีเข้ามา

5) ใส่ใจมาตรฐานของเว็บไซต์ [เพื่อให้แสดงผลได้ดีในทุก ๆ web browser]

6) จัดตารางเวลาเขียนให้เหมาะสม

7) ใส่ใจเรื่องขนาดของภาพประกอบบทความ



Web Blog : การใช้งาน Blog
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ผู้ใช้งานบล็อกจะแก้ไขและบริหารบล็อกผ่านทางเว็บบราว์เซอร์ เหมือนการใช้
งานและอ่านเว็บไซต์ทั่วไป โดยจะมีรูปแบบบริหารบล็อกที่แตกต่างกัน เช่น บางระบบที่
มีบรรณาธิการของบล็อก ผู้เขียนหลายคนจะส่งเร่ืองเข้าทางบล็อก และจะต้องรอให้
บรรณาธิการอนุมัติให้บล็อกเผยแพร่ก่อน ถึงจะแสดงผลในเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะแตกต่างจาก
บล็อกส่วนที่จะให้แสดงผลได้ทัน

ผู้เขียนบล็อกในปัจจุบันจะใช้งานบล็อกในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ไม่ว่าจะติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ของตัวเอง หรือใช้งานบล็อกผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการบล็อก
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Web Blog : การใช้งาน Blog

ส าหรับผู้อ่านบล็อกจะใช้งานได้ในลกัษณะเหมือนอ่านเว็บไซต์ทั่วไป และสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ในสว่นท้ายของแต่ละบล็อก โดยอาจจะต้องผ่านการลงทะเบียนใน
บางบล็อก

นอกจากนี้ผู้อ่านบล็อกสามารถอ่านบล็อกได้ผ่านระบบฟีด ซึ่งมีให้บริการในบล็อก
ทั่วไป ท าให้ผู้ใช้สามารถอ่านบล็อกได้โดยตรง ผ่านโปรแกรมตัวอื่นโดยไม่จ าเป็นต้อง
เข้ามาสู่หน้าบล็อกนั้น



Web Blog : การใช้งาน Blog
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• WordPress? (วิธีการใช้งาน Blog)



Web Blog : การใช้งาน Blog
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WordPress? คืออะไร
- WordPress คือ เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการสรา้งเว็บไซต์ ที่มีระบบ

จัดการข้อมูล และสร้างเนื้อหา (Content Management System: 
CMS ) ที่สามารถให้เราเพิ่มเติมบทความ รูปภาพ ได้เองแบบง่ายๆ โดย
ไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Code หรือความรู้ด้านโปรแกรมมิง่เลย



Web Blog : การใช้งาน Blog
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ท าไมควรใช้ WordPress
- ประหยัดค่าใช้จ่าย
- ไม่ต้องเขียนโค้ดให้ยุ่งยาก
- มีฟังชั่นต่าง ๆ มากมาย
- อัพเดทเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่าย
- มีธีมให้เลือกเยอะ ดีไซน์สวยงาม
- Google ชอบ



Web Blog : เริ่มการใช้งาน Blog

18

1. Log In เข้าระบบ โดยใช้รหัสนักศึกษา
หน้านี้ระบบจะแสดงเรื่องทั้งหมด

ของผู้ใช้ และผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดในระบบ 
โดยผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขบทความของ
ผู้ใช้คนอื่นได้ นอกจากของผู้ใช้เอง



Web Blog : เริ่มการใช้งาน Blog
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2. จากนั้นให้ผู้ใช้ไปที่เมนู เรื่อง > 
เขียนเรื่องใหม่
3. เพิ่มเรื่องใหม่



Web Blog : เริ่มการใช้งาน Blog
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4. ใส่ชื่อเรื่องหรือกิจกรรม 
พร้อมรายละเอียดต่างๆ

- ข้อความอธิบาย
รายละเอียดของเรื่อง หรือ
กิจกรรมต่างๆ

- รูปภาพ กิจกรรม



Web Blog : เริ่มการใช้งาน Blog
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5. เพิ่มช่องทางสื่อ เลือกสื่อ > เพิ่มไฟล์ใหม่ 

6. คลิกเลือกหลายไฟล์ > ไป
แหล่งข้อมูลที่ต้องการโพสต์ > 
เลือกภาพ > Open



Yoast SEO คืออะไร
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Yoast SEO คือ ชื่อของปลั๊กอินยอดฮิต หรือส่วนเสริมบน WordPress ตัว
หนึ่งที่ทุกคนสามารถใช้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Yoast SEO ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับแต่ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญส าหรับการท า SEO เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับใน 
Search Engine ได้ง่ายขึ้น



ประโยชน์ของ Yoast SEO

23

1. ตัวช่วยในการเลือก Keyword
การเลือก keyword ในการท าคอนเทนต์ควรเลือก

คีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งปลั๊กอินของ Yoast จะมีช่อง 
Focus keyword เพื่อดูว่าคีย์เวิร์ดนั้นมีคุณภาพหรือไม่

2. ตัวช่วยจัดการ Title และ Meta description
การตั้งคีย์เวิร์ดก็ถือว่าเป็นเรื่องส าคญั เมื่อเรารู้แล้ว

ว่าจะใช้คีย์เวิร์ดอะไร จะต้องไม่ลืมน าคีย์เวิร์ดมาใส่ที่ Title 
และ Meta description ด้วย
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ตัวอย่าง Meta Description

เพิ่มเติม*



ประโยชน์ของ Yoast SEO

25

3. ช่วยท าให้คอนเทนต์น่าสนใจขึ้น
การใช้ Yoast จะช่วยท าให้คอนเทนต์ที่น าเสนอมี

ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะมีตัวบ่งบอกถึงความ
ยาวของบทความ การเว้นวรรคค า รวมไปถึงการใส่รูปภาพ 
ว่ามีการอธิบายรายละเอียดที่ชัดเจนหรือไม่ 

ซึ่งถือว่าเป็นปลั๊กอินที่ดีต่อการท าคอนเทนต์ต่อ
เว็บไซต์เป็นอย่างมาก



สัญญาณไฟ Yoast SEO
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โดยสัญญาณไฟของ YoastSEO ก็เปรียบเหมือนไฟจราจร ถ้าผ่านได้ก็จะเป็นสี
เขียว ถ้าห้ามผ่าน คือสีแดง ส่วนสีส้ม คือเตรียมหยุด



สัญญาณไฟ Yoast SEO
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สีเขียว : สมบูรณ์ ถูกต้อง ผ่านได้
สีส้ม : ปานกลาง ยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่ดีพอ แต่ก็ผ่านได้
สีแดง : ไม่ผ่าน ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไข ท าผิด 

ความหมายของสัญญาณไฟ เป็นตัวช่วยที่ท าให้เรารู้ว่า บทความ 
นั้นไม่สมบูรณ์อย่างไร เมื่อปรับเปลี่ยนแก้ไข เพื่อท าให้ถูกหลัก 
SEO  ก็จะส่งผลต่ออันดับของเว็บไซต์



การดาวน์โหลดและการตั้งค่าเบื้องต้น
การดาวน์โหลด Yoast SEO

28

1. ไปที่ Plugin
2. กด Add new
3. ค้นหาปลั๊กอินด้วยค าว่า Yoast SEO
4. กด Install Now
5. กด Activate เพื่อให้ปลั๊กอินเข้าสู่
โหมด Active เป็นการสิ้นสุดการติดตั้ง



การตั้งค่า Yoast SEO เบื้องต้น
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1. ไปที่ Yoast SEO
2. เลือก General เพื่อเข้าสู่ Dashboard หรือหน้า
ควบคุมของปลั๊กอิน



การตั้งค่า Yoast SEO เบื้องต้น
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3. เลือก Features เพื่อก าหนดส่วนของเนื้อหาที่
ต้องการให้ Yoast ดูแล



วิธีใช้ Yoast SEO หาจุดบกพร่องเป็นเว็บ
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วิธีที่ 1 เข้าสู่หน้าจอ Yoast SEO Overview
ส่วน Overview คือการแสดง
ข้อมูลภาพรวม ของเพจและ
โพสต่างๆ บนเว็บไซต์  
เพื่อให้ทราบว่าการปรับแต่ง
ข้อมูลเป็นมิตรกับ SEO มาก
แค่ไหน สามารถปรับปรุง
เพจส่วนไหนได้



วิธีใช้ Yoast SEO หาจุดบกพร่องเป็นเว็บ
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วิธีที่ 2 ดูผ่าน Dashboard ของปลั๊กอิน โดยการไปที่ Yoast SEO > General



ปรับแต่งผ่าน Yoast SEO แบบขั้นพื้นฐานง่ายๆ ทีละขึ้นตอน
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1. Keyword : ทุกโพสต์ ต้องมีค าที่เป็น Keyword อย่างน้อย 1 ค า โดยค าที่
ต้องการโฟกัส หากก าหนดได้แล้วให้น าไปวางไว้ช่องตามภาพ 



ปรับแต่งผ่าน Yoast SEO แบบขั้นพื้นฐานง่ายๆ ทีละขึ้นตอน
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2. Title : โดยปกติแล้วในส่วนของ Title จะไม่ได้มีแค่ชื่อบทความเท่านั้น ต้องเผื่อ
ข้อความไว้ส าหรับชื่อเว็บไซต์ (Site name) ด้วย



ปรับแต่งผ่าน Yoast SEO แบบขั้นพื้นฐานง่ายๆ ทีละขึ้นตอน (ต่อ)
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3. ควรมีการวาง Keyword ที่เราจะโฟกัสไว้ตรง URL ของบทความด้วย ซึ่ง Yoast จะมีช่อง
ให้เราปรับแต่ง URL ตามที่เราต้องการได้เช่นกัน

4. ควรมีการวาง Keyword ส าคัญไว้ใน Meta Description เพื่ออธิบายเบื้องต้นว่าบทความ
เราเกี่ยวกับอะไร ต้องเขียนให้กระชับพอดี (ถ้าพอดีจะขึ้นไฟสีเขียว)

5. ควรมีการวาง Keyword ส าคัญไว้ที่ย่อหน้าแรก (First paragraph) ของบทความ



ปรับแต่งผ่าน Yoast SEO แบบขั้นพื้นฐานง่ายๆ ทีละขึ้นตอน (ต่อ)

36

6. ความยาวเนื้อหาจะต้องไม่น้อยไปกว่า 300 ค า

7. สัดส่วนของ Keyword ส าคัญ เมื่อเทียบกับปริมาณตัวหนังสือ (Text) ทั้งหมดในบทความ 
ไม่ควรเกิน 2.5 % และไม่ควรน้อยกว่า 0.5% ซึ่ง Yoast SEO ท าหน้าที่ตรวจสอบส่วนนี้ หาก
สัดส่วนถูกต้องจะข้ึนสีเขียว



ปรับแต่งผ่าน Yoast SEO แบบขั้นพื้นฐานง่ายๆ ทีละขึ้นตอน (ต่อ)
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8. ในโพสตจ์ะต้องมีหัวข้อย่อยที่เรียกว่า H2 (Subheading) (หรือเรียกว่าหัวข้อ 2 ใน 
wordpress) ซึ่งจะท าให้บทความดูเป็นสัดส่วนและอ่านง่ายขึ้น และเมื่อใส่ Keyword 
ส าคัญเข้าไปใน Subheading จะเป็นผลดีต่อการ SEO อีกด้วย

9. ภายในบทความต้องมีทั้ง External links และ Internal links
External links : การลิงก์ไปยังเว็บภายนอก ซึ่งควรเป็นลิงก์ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความเราด้วย
Internal links : เว็บภายนอกมีลิงก์กลับมายังเพจหรือโพสต์ภายในเวบ็ไซต์

ของเราเอง



ปรับแต่งผ่าน Yoast SEO แบบขั้นพื้นฐานง่ายๆ ทีละขึ้นตอน (ต่อ)
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10. ควรมีรูปภาพประกอบ ท าให้บทความน่าอ่านมากขึ้น

11. บทความต้องจัดวางให้อ่านง่าย
ไม่ควรเขียนติดกันมากเกินไป 
เว้นบรรทัดเสมอ เมื่อขึ้นเนื้อหาใหม่ 
ไม่ลืมวางต าแหน่งรูปให้เหมาะสม ใช้ H2, H3 หรือ Bullet points เป็นต้น



ปรับแต่งผ่าน Yoast SEO แบบขั้นพื้นฐานง่ายๆ ทีละขึ้นตอน (ต่อ)
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12. อย่าลืมตั้งค่าการแสดงผลบน Social Media โดยกดเลือกแถบ Social ตามรูปที่
แสดงด้านล่าง แล้วตั้งค่าการแสดงผล



เพิ่มเติม* แหล่งศึกษาเพิ่มเติมการท าใหไ้ฟเขียว
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14 ข้อ Yoast seo รู้ไว้ช่วยให้ไฟเขียว
https://www.seostation.com/blog/1044.html



2. SEO : การเพิ่มประสิทธิภาพ
การถูกค้นพบบนอินเทอร์เน็ต



SEO : การเพิ่มประสิทธิภาพการถูกค้นพบบนอินเทอร์เนต็

42

SEO หรือเรียกว่า Search Engine Optimize คือ การท าเว็บไซต์ให้มี
ประสิทธิภาพ และรองรับการติดอันดับบน Google ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ การท าเว็บไซต์ให้ติดอันดับบน Google จะท า
ให้เว็บไซต์มีผู้เข้าชมมากขึ้น เป็นร้านค้าอันดับต้นๆ ที่ลูกค้าเลือกซ้ือ และส่งผล
ต่อยอดขายของธุรกิจ

70-80% ของคนที่เสิร์ชจะเลือกคลิกเว็บไซต์ที่ติดอันดับ 
มากกว่าเว็บไซต์ที่เป็นโฆษณา



2.1 SEO : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการถูกค้นพบบน
อินเทอร์เน็ต >> keyword



SEO : การเพิ่มประสิทธิภาพการถูกค้นพบบนอินเทอร์เนต็
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สิ่งส าคัญที่สุดก่อนเริ่มต้นท า SEO คือ การเลือก Keyword ที่เหมาะสม
ให้กับเว็บไซต์ หากเราเริ่มต้นท า SEO ด้วย Keyword ที่ผิด ไม่ตอบโจทย์การ
ค้นหาของคนเสิร์ช ก็ยากที่เว็บไซต์จะมีคนเข้ามาชม และติดอันดับการค้นหา
ของ Google

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า Keyword แบบไหนที่เหมาะกับเว็บไซต์ของเรา?



Keyword แบบไหนที่เหมาะกับเว็บไซต์ของเรา
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1. Keyword ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือธุรกิจ 
อาจใช้เป็นประเภทของสินค้า ปัญหาของลูกค้า หรือบริการที่ตอบโจทย์ลูกคา้มาใช้เป็น Keyword ตัวอย่างเช่น
สินค้า “เสื้อกันหนาว” นอกจากจะใช้ค ากว้าง ๆ สามารถใช้ค าร่วมเพื่อให้ Keyword มีความเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น เช่น เสื้อกันหนาวไหมพรม เสื้อกันหนาวเกาหลี หรือเสื้อกันหนาวพร้อมส่ง

2. Keyword ที่ดี ต้องมีคนใช้ค้นหา
Keyword ที่ดี อาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบของค า หรือประโยคที่สะกดถูกต้อง แต่อาจเป็นค าที่คนส่วนใหญ่
เลือกใช้ ตัวอย่าง คอร์สเรียนกราฟฟิก อาจเลือกใช้ Keyword ว่า “เรียนกราฟฟิก” เหตุผลที่ไม่ใช้ค าว่า 
กราฟิก (ค าที่สะกดถูก) เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ค าว่า “เรียนกราฟฟิก” ในการค้นหามากกว่าค าว่า กราฟิก



Keyword แบบไหนที่เหมาะกับเว็บไซต์ของเรา
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3. มีปริมาณการค้นหา
นอกจาก Keyword จะมีคนใช้ค้นหาแล้ว ต้องมีปริมาณการค้นหาในระดับหนึ่งด้วย ซึ่งมีปัจจัยหลายๆ 
อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ และความเฉพาะเจาะจงของสินค้า เว็บไซต์ธุรกิจแต่
ละประเภทมีจ านวนการค้นหาไม่เท่ากัน ซึ่งวิธีการเช็คปริมาณการค้นหาอยู่ 3 วิธี

1) เช็คด้วยเครื่องมือ Keyword Planner จาก Google Ads

3) เช็คด้วยเครื่องมือ SEO ซื้อเพิ่ม เติมเช่น Mangools

2) เช็คด้วยเครื่องมือ Google Trend
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Keyword Planner คือ เคร่ืองมือวางแผนคีย์เวิร์ดเพิ่มเติม*



48

Google trend คือ กูเกิล เทรนดส์ เป็นเว็บไซต์ของกูเกิล ให้บริการตรวจสอบความนิยมของค าค้นหาหรือเว็บไซต์ในช่วงเวลาที่ก าหนด

เพิ่มเติม*
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Keyword แบบไหนที่เหมาะกับเว็บไซต์ของเรา
4. เป็น Keyword ประเภท High Commercial Intent
Keyword High Commercial Intent ถือว่าเป็น Keyword ที่ช่วยท าเงินให้กับธุรกิจเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นค าที่คนเสิร์ช ใส่ความต้องการส่วนตัวลงในค าค้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น

➢บ้านพัก ชะอ า ติดทะเล ไม่เกิน 2000
➢พรีออเดอร์ ลิปสติก A สี BR420
➢พรีออเดอร์ เกม PPP แผ่นญี่ปุ่น
➢จองที่นั่ง ร้าน GGG ราคา



2.2 SEO : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการถูกค้นพบบน
อินเทอร์เน็ต >> วิธีการท า SEO



วิธีการท า SEO

51

การท า SEO คือ การท าให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google ด้วยการปรับแต่งเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของโครงสร้าง เนื้อหาบนเว็บไซต์ โค้ดหลังบ้าน รวมถึงปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มีผลกับ
เว็บไซต์ และอยู่ในเกณต์การให้คะแนนจาก Google

การท า SEO นั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ
1) SEO On-Page
2) SEO Off-Page
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SEO On-Page

หรือการปรับแต่งบนเว็บไซต์ เป็นวิธีท่ีเราสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเอง โดยการท า 
SEO On-Page จะแบ่งวิธีการท า และการคิดคะแนนออกเป็น 3 กลุ่มคือ

1.1 Content หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์
1.2 Architecture หรือโครงสร้างเว็บไซต์
1.3 HTML หรือการเขียนโค้ดหลังบ้าน
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SEO On-Page
1.1 Content หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์

Quality คุณภาพของเนื้อหา 
• เนื้อหาบนเว็บไซต์อ่านง่าย มีความยาว หรือจ านวนค ามากพอสมควร ไม่เน้นแต่ Keyword 
• หากเป็นรูปแบบของบทความ ถ้ามี Link อ้างอิงจากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเหมือนกันจะช่วย

ให้คะแนนของเว็บไซต์ดีขึ้นตามไปด้วย

Research เนื้อหาเว็บไซต์มี Keyword ที่ตรงกับค าค้นหา
• Keyword ที่ดี ต้องมีคนใช้ค้นหา  หาก Keyword ที่เราเลือกมาไม่มีคนเสิร์ช การท า 

SEO จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี
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SEO On-Page
1.1 Content หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์

Words เนื้อหาเว็บไซต์มีประโยคที่เก่ียวข้องกับค าค้นหา
• ไม่ใช่เพียงแค่ Keyword แต่ประโยคและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ต้องมีความ

เกี่ยวข้องกับค าค้นหาด้วย

Fresh เนื้อหาบนเว็บไซต์มีความสดใหม่ 
• เนื้อหาที่ดีควรสร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง อาจศึกษาจากหลาย ๆ เว็บไซต์ แล้วเรียบ

เรียงประโยคขึ้นมาใหม่ตามแบบฉบับของผู้น าเสนอ  ไม่ควรคัดลอกเนื้อหา
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SEO On-Page
1.1 Content หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์

Vertical มีภาพประกอบ หรือวิดีโอในเว็บไซต์
• นอกจากการใช้ภาพประกอบ และวิดีโอจะได้คะแนนจาก Google แล้ว  

นอกจากนี้ยังสามารถใส่ค าอธิบาย พร้อมแทรก Keyword ลงในรูปภาพได้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ SEO
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SEO On-Page
1.1 Content หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์

Answers เนื้อหาของคุณมีค าตอบที่คนเสิร์ชต้องการ
หากบทความในเว็บไซต์ มีค าค้นที่ผู้คนต้องการ มีข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือ ค าอธิบาย
ชัดเจน มีการใช้เทคนิค SEO ที่หลากหลายในบทความนั้น ตัวอย่างเช่น

• จ านวนค าในบทความมีไม่ต่ ากว่า 500 ค า   • มีการตั้งค่า Rich Snippet
• มีการตั้งค่า Title & Description   • มีการตั้งค่า Headline
• มีการตั้งค่า Alt tags ที่รูปภาพ   • มีการท า Internal Link

จะส่งผลให้เว็บไซต์นั้น ได้คะแนนนี้ไป
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Rich Snippet คือรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่แสดงอยูใ่นหน้าผลการค้นหาเมื่อผู้ใช้ใส่ keywords ลงใน Google ที่
มากกว่าการแสดง title และ description เช่น แสดงคะแนนรีวิว, รูปภาพ หรือราคาสินค้า ตรงนี้เราสามารถใส่
ข้อมูลเพื่อให้ Google แสดงผลตามต้องการได้

เพิ่มเติม*
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SEO On-Page
1.1 Content หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์

Thin เนื้อหาในเว็บไซต์น้อยเกินไป
Google นั้นให้ความส าคัญกับคุณภาพเนื้อหาบนเว็บไซต์มากที่สุด จนมีค ากล่าวว่า 
Content is king หากเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคนมีน้อย หรือบางมากๆ คุณก็อาจโดนหัก
คะแนนในส่วนนี้ไป

“การท า SEO ไม่ได้มีแค่วิธีเพิ่มคะแนนเท่านั้น หากเราท าผิดวิธี 
เว็บไซต์ของเราก็อาจถูกตัดคะแนนได้เหมือนกัน”
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SEO On-Page
1.2 Architecture หรือโครงสร้างเว็บไซต์

Crawl โครงสร้างเว็บไซต์ออกแบบให้ง่ายต่อการค้นหา
การจัดหมวดหมู่ เมนู บนเว็บไซต์ให้เป็นระเบียบ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น 

Mobile ใช้งานได้ดีบนโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน
Google ให้ความส าคัญกับประสบการณ์การใช้งานของผู้ชมเว็บไซต์ ไม่ว่าคนจะเปิดดู
เว็บไซต์ของคุณจากอุปกรณ์ไหน ต้องสะดวก และง่ายต่อการเข้าชม หากเว็บไซต์ที่เรา
ใช้เป็น Responsive ก็รับคะแนนข้อนี้ไปได้เลย
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SEO On-Page
1.2 Architecture หรือโครงสร้างเว็บไซต์

Duplicate ในเว็บไซต์ไม่มีเนื้อหาที่ซ้ ากัน
การท าเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ดี ในแต่ละหน้าเพจไม่ควรมีเนื้อหาที่เหมือนกัน แต่ถ้า
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจริงๆ เราสามารถใช้วิธีการปรับแต่งค าให้ดูแตกต่าง
กันได้

Speed ความเร็วในการโหลดเข้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่โหลดรวดเร็ว จะท าให้ผู้ชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดี
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SEO On-Page
1.2 Architecture หรือโครงสร้างเว็บไซต์

URLs มี Keyword ที่ตรงกับหัวข้อ และเนื้อหาเว็บไซต์ 
หากเราตั้ง URL ให้มี Keyword ส าหรับท า SEO เข้าไปด้วย ก็จะช่วยให้การท า SEO 
ของเราง่ายขึ้น

เว็บไซต์ใช้ HTTPS หรือ ระบบรักษาความปลอดภัย SSL
สิ่งหนึ่งที่ Google ให้ความส าคัญคือ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และเจ้าของเว็บไซต์ 
HTTPS หรือ ระบบ SSL คือ ระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากคนที่ไม่หวังดีกับเว็บ 
(หากเว็บไซต์ของเราเป็น E-Commerce มีการช าระเงินบนเว็บไซต์ SSL คือสิ่งที่ขาด
ไม่ได้เลย)
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SEO On-Page
1.2 Architecture หรือโครงสร้างเว็บไซต์

Cloaking การซ่อน Keyword ในเว็บไซต์
มีหลายครั้งที่คนท าเว็บไซต์พยายามจะใส่ Keyword เข้าไปเยอะๆ เพื่อหวังว่าจะให้
เว็บไซต์ติดอันดับ Google เร็วขึ้น 

การซ่อน Keyword หมายถึงการพิมพ์ Keyword เข้าไปในเว็บไซต์จ านวนมากๆ แต่! 
ซ่อนเอาไว้ด้วยการใช้สีตัวหนังสือที่กลืนไปกับพื้นหลัง ท าให้บางครั้งเราไม่เห็นว่า เว็บ
นั้นได้ซ่อน Keyword เอาไว้ กรณีแบบนี้จะถูกหักคะแนน
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SEO On-Page
1.3 HTML หรือการเขียนโค้ดหลังบ้าน

ใส่ Title Tag
การเขียน Title ควรใส่ Keyword ประกอบไปด้วย แต่ไม่ควรใส่มากจนเกินไป เขียน
ให้ดูน่าสนใจดึงดูดคนให้คลิก เพราะ Title จะถูกน าไปแสดงอยู่บนหน้า Google 
Search
ใส่ Site Structure หรือ Site map
คือ แบบโครงสร้างเว็บไซต์ที่ท าหน้าที่บอกกับ Google ว่า หน้าไหนคือหน้าที่มี
ความส าคัญ อยู่ส่วนไหนในเว็บไซต์
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Sitemap คือ แผนที่หรือแผนผังของเว็บไซต์ ที่ช่วยให้ผู้ที่สามารถเข้ามาดูได้ว่าในเว็บของเรานั้นมีหน้าใดบ้าง และ
สามารถเข้าถึงหน้าต่างๆ ได้ผ่านทางลิงก์ไหน ตัวอย่างดังรูป

เพิ่มเติม*
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SEO On-Page
1.3 HTML หรือการเขียนโค้ดหลังบ้าน

ใส่ Meta Description
มีไว้ส าหรับใส่ค าอธิบายรายละเอียดในหน้าเพจนั้นๆ เพื่อให้คนเสิร์ชรู้ว่า เว็บไซต์นี้มี
เนื้อหาเกี่ยวกับอะไร โดยข้อความที่แสดงอยู่ใน Description จะไม่แสดงในเว็บไซต์ แต่
จะแสดงในหน้าเสิร์ช
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SEO On-Page
1.3 HTML หรือการเขียนโค้ดหลังบ้าน

Header การก าหนดหัวข้อ 
• โดยปกติในการเขียนบทความ ผู้เขียนมักตั้งหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยอื่นๆ ตาม

ความส าคัญ ส าหรับการท า SEO 
• หากเราใส่ Tag เพื่อบอกกับ Google ให้ทราบว่า ส่วนใดคือหัวข้อหลัก รอง หรือย่อย จะช่วย

ให้คะแนนอันดับเว็บไซต์ดีขึ้น
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SEO On-Page
1.3 HTML หรือการเขียนโค้ดหลังบ้าน

Stuffing หรือการใส่ Keyword แบบไม่มีเหตุผล
• Stuffing คือการน า Keyword ไปแปะในทุก ๆ หน้าบนเว็บไซต์แบบไม่มี

ความหมายอะไร ไม่มีเนื้อหา ไม่มีประโยค 
• กรณีแบบนี้จะโดนหักคะแนน (ห้ามท า)
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SEO Off-Page 

โดยการท า SEO Off-Page จะแบ่งวิธีการท า และการคิดคะแนนออกเป็น 4 กลุ่มคือ

2.1 ความน่าเช่ือถือ (Trust)
2.2 Links
2.3 Personal
2.4 Social

เป็นการท าให้อันดับเว็บไซต์ของเราอยู่ในล าดับที่ดีขึ้น ด้วยการน าปัจจัยภายนอกมาปรับใช้
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SEO Off-Page
2.1 ความน่าเชื่อถือ (Trust)

Authority ความน่าเชื่อถือของเว็บไซค์
• หากเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาบทความที่น่าเช่ือถือ 
• มี Backlink หรือมีการอ้างอิงจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความน่าเชื่อถือเหมือนกัน ก็จะส่งผลให้

เว็บไซต์ของคุณ ได้คะแนน SEO ที่ดี

Engagement มีคนเข้ามามีส่วนรวมกับเว็บไซต์
• การเขียนบทความเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ มีประโยชน์ น่าสนใจ อาจท าให้คนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ 

มีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ อย่างเช่น แชร์ไปยัง Social media หรือคอมเมนท์ใต้บทความ 
• ท าให้ Google เห็นว่าเว็บไซต์นี้มีความน่าสนใจ ส่งผลให้เว็บไซต์ได้รับอันดับที่ดีขึ้น
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SEO Off-Page
2.1 ความน่าเชื่อถือ (Trust)

History อายุกันใช้งานของเว็บไซต์
• หากชื่อ Domain ของเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานที่มากพอ 
• จะส่งผลให้สามารถท า SEO ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ Domain ที่พึ่งจด

มาใหม่
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SEO Off-Page
2.1 ความน่าเชื่อถือ (Trust)

Privacy เนื้อหาเว็บไซต์คัดลอกมาจากที่อื่น
• หากเว็บไซต์ใดคัดลอกเนื้อหามาจากเว็บไซต์อื่น ๆ Google จะด าเนินการลดคะแนน

การค้นหา (ไม่ควรท า)

Engagement มีคนเข้ามามีส่วนรวมกับเว็บไซต์
• หากเว็บไซต์เต็มไปด้วย Banner และ Pop-up โฆษณา ท าให้ผู้ชมเว็บไซต์ได้รับ

ประสบการณ์ที่ไม่ดี 
• Google จะลดคะแนนการ SEO ของเว็บไซต์นั้นลง
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SEO Off-Page
2.2 Links

Quality Backlink ที่เข้ามาในเว็บไซต์ มีคุณภาพ
• เมื่อเว็บไซต์ใดถูกน าไปใช้อ้างอิงบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ 
Google ก็จะมองว่าเว็บไซต์ที่ถูกอ้างอิงนั้นมีคุณภาพด้วย

Text ลิงก์ในข้อความ หรือ Keyword 
• หากเว็บไซต์ที่ท า Backlink ส่งมาที่เรา แทรกลิงก์เอาไว้ในประโยคหรือ 

Keyword ของเว็บไซต์เค้า ก็จะช่วยให้เราได้รับมีคะแนนสูงขึ้น
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SEO Off-Page
2.2 Links

Numbers จ านวน Backlink ที่เข้ามาในเว็บไซต์
• ถ้าเว็บไซต์ใด มี Backlink กลับมาที่เว็บไซต์จ านวนมาก 
• จะส่งผลให้เว็บไซต์นั้น ติดอันบน Google ได้ดี และรวดเร็ว

Paid Backlink ที่มาจากการซื้อ
• หาก Google ตรวจพบเว็บ Backlink ที่คุณได้มาจากการซื้อเพื่อให้ติดอันดับเว็บไซต์
• Google จะลดคะแนนการ SEO ของเว็บไซต์นั้นลง
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SEO Off-Page
2.2 Links

Spam สร้าง Backlink เพื่อปั่นอันดับ
• หากพยายามสร้าง Backlink จาก Blog กระทู้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่มีคุณภาพ ใช้

โปรแกรมในการสร้าง Backlink จ านวนมากเข้ามาที่เว็บไซต์ 
• เมื่อ Google ตรวจพบ เว็บไซต์นั้นอาจโดนลงโทษ ส่งผลให้อันดับในการค้นหาตกลง
• หรือขั้นร้ายแรงที่สุดเว็บไซต์อาจถูกแบนจาก Google ไม่สามารถค้นหาเจอได้อีกเลย
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SEO Off-Page
2.3 Personal
Country การท าเนื้อหาให้ตอบโจทย์คนเสิร์ชแต่ละประเทศ
• เว็บไซต์ของเราถึงแม้จะอยู่บนอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก 
• แต่พฤติกรรมการเสิร์ช หรือ ค าค้นหาของคนแต่ละประเทศนั้นต่างกัน 
• หากเป้าหมาย คือ คนภายในประเทศ เพียงท าเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ของคนใน

ประเทศก็เพียงพอแล้ว
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SEO Off-Page
2.3 Personal
Locality การท าเนื้อหาให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่
• Google ไม่เพียงต้องการเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์คนในประเทศเท่านั้น แต่

ยังให้ความส าคัญกับคนในพื้นที่อีกด้วย 
• การสมัคร Google My Business จะสามารถช่วยวิเคราะห์ SEO เพื่อให้คนในพื้นที่ 

สามารถค้นหาธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น
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Google My Business คือ บริการจาก Google ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และธุรกิจต่างๆ 
ในพื้นที่ โดยเราสามารถใส่ข้อมูลของธุรกจิลงในฐานข้อมูลของ Google ได้ เมื่อมีคนเสิร์ชหาข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับ
ร้านค้า หรือธุรกิจของเรา ข้อมูลก็จะแสดงขึ้นบน Google Search และ Google Map

เพิ่มเติม*
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SEO Off-Page

2.3 Personal 
History การท าให้คนเข้ามาที่เว็บไซต์ขอคุณเป็นประจ า
• หากเว็บไซต์นั้นมีเนื้อหาที่น่าดึงดูด มีการอัพเดตบทความ และข่าวสารใหม่ๆ ที่ท า

ให้คนติดตาม 
• ท าให้คนเข้ามาอ่านอยู่สม่ าเสมอ ก็จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถติดอันดับบน Google 

ได้ง่าย
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SEO Off-Page
2.4 Social

Shares จ านวนการแชร์บน Social media
• เมื่อเนื้อหา หรือเว็บไซต์นั้นถูกแชร์เป็นจ านวนมาก จะช่วยให้อันดับเว็บไซต์ดี

ขึ้นตามไปด้วย

Reputation เนื้อหาถูกแชร์บน Social media
• เมื่อเนื้อหาหรือบทความที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา ถูกแชร์ไปยัง Social media ต่าง ๆ 

เช่น Facebook, Twitter, Linked in หรือช่องทางอื่นๆ 
• จะส่งผลให้เว็บไซต์ของเรา มีคะแนนที่ดี
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1. จงบอกความหมาย Web Blog 
2. โครงสร้างของ Blog มีอะไรบ้าง และแต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร
3. Web Blog กับ Website ต่างกันอย่างไร
4. ให้นักศึกษาบอกประโยชน์ของการสร้างบล็อกด้วย wordpress.com
5. ให้นักศึกษาอธิบายว่า Yoast SEO คืออะไร 
6. ให้นักศึกษาอธิบาย SEO On-Page และ SEO Off-Page ว่าคืออะไร พร้อมยกตัวอย่าง

ค าถามท้ายบท



ใบงานบทที่ 5

A. น าลิงก์วิดีโอจาก YouTube ที่สร้างขึ้นในครั้งที่แล้ว (เลือกมา 1 วิดีโอจาก
สมาชิกในกลุ่ม)

B. สร้างบทความให้ความรู้ (เนื้อหาเดียวกับในวิดีโอ) น าลิงก์จาก YouTube ใส่ลง
ในบทความให้ความรู้ที่สรา้งขึ้น 

C. บันทึกแบบฉบับร่าง
D. อาจารย์จะเข้ามาตรวจให้คะแนนเอง หลังจากเรากดบันทึกฉบับร่างมาแล้ว
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