
เขียนบทความ 2015! 
 
หากใครได้ติดตามงานเขียนของ บก.แล้ว คงจะได้อา่นบทความเร่ือง " 5 อาชีพฟรีแลนซ์ ปัน้เงินแสน โดยไมต้่องลาออกจากงาน
ประจ า" อยา่งแนน่อน ซึง่ถือวา่เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึน้ในวงการฟรีแลนซ์ และการเขียนบทความขายอยา่งมาก 
แนน่อนวา่ สิง่นีส้ง่ผล 2 ประการตอ่ตลาด 
 
1.ผู้วา่จ้าง สามารถเลอืกนกัเขียนบทความขาย ได้อยา่งหลากหลายมากยิง่ขึน้ 
2.ผู้ เขียนบทความขาย ต้องพฒันาสนิค้าและบริการของตนเอง ให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึน้ 
 
ดงันัน้ไมว่า่เราจะมองในแงม่มุไหน ผลดีของการเขยีนบทความในเร่ืองดงักลา่ว ยอ่มสง่ผลดีตอ่ตลาดอยา่งแนน่อน แตป่ระเด็นที ่
บก.สนใจและคิดวา่นา่จะเป็นประโยชน์มากคือ ถ้าเราเป็นนกัเขียนบทความขาย เราต้องการจะเร่ิมต้นงานเขยีนบทความขาย 
อยา่งง่ายๆได้อยา่งไร โดยที่ สามารถท าเงิน และลกูค้ายงัได้ผลงานท่ีมีคณุภาพด้วย ด้วยสิง่ทีก่ลา่วไปนีค้ือปัญหา และเป็น
ค าถามแล้ว ลองพจิารณาแนวทางด้านลา่งนี ้ท่ี บก.ขออนญุาตสรุปออกมาเป็นแนวทางเบือ้งต้น งา่ยๆ ที่คณุสามารถท าได้
อยา่งแนน่อน มาดกูนัวา่ มีแนวทางอยา่งไรบ้าง 
 

1.ตัดสินใจที่จะเขียนบทความขาย 
สิง่แรกที่นกัเขยีนบทความขาย จะต้องท าก่อนนัน่คือ ท าการตดัสนิใจอยา่งชดัเจนวา่ ตนเองต้องการเขียนบทความขาย ไมใ่ช่แค่
การเขยีนบทความเฉยๆ หรือเขียนบทความเพื่ออา่นเลน่ใน Facebook นะครับ แตต้่องหมายถึงการเขียนบทความขาย อยา่ง
แท้จริง เขยีนจบแล้วขายเลย! ไมต้่องการอะไรมากกวา่นี ้
 
ซึง่หากเราตดัสนิใจอยา่งแนช่ดัแล้ว! 
 
บทความที่เราเขียนออกมานัน้ จะได้เขียนให้มีส านวนท่ีดี มี Pattern ที่สวยงาม และถกูต้องตามหลกั SEO Onpage ด้วย จง
ระลกึอยูเ่สมอวา่ การเขียนบทความขาย เราไมไ่ด้เขียนบทความตามเกมส์ หรือสิง่ที่เราชอบเสมอไป แตจ่ะหมายถงึการเขียน
บทความขาย ตามแบบที่ลกูค้านัน้ชอบ และนัน่คือ สิง่ที่ท าให้คณุสามารถขายบทความได้อยา่งแท้จริง 
 
ลูกค้าชอบอะไร? 

 ชอบบทความที่อา่นงา่ย และคนอา่นได้ประโยชน์จริง 

 ชอบบทความที่มกีารออกแบบรูปแบบการเขยีนที่ด ี

 และสดุท้ายคือ ชอบบทความที่ดตีอ่การท า SEO 
 

http://www.articleheros.com/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/


ดงันัน้ เมื่อคณุตดัสนิใจเขียนบทความขายอยา่งแท้จริงแล้ว พงึระลกึไว้วา่ ข้อที่ บก.ได้แนะน าตอ่ไปนีข้้างต้น คือสิง่ที่มี
ความส าคญัมากที่สดุครับ 
 

2.เลือกหวัข้อเขียนบทความขาย ที่โดนใจตลาด 
ปกติแล้ว ลกูค้าจะซือ้บทความไปเพื่อเหตผุลหลกัๆ ดงัตอ่ไปนีค้ือ 1.เพื่อน าไปใช้เพิ่มข้อมลูในเว็บไซต์ของตนเอง 2.เพื่อให้
เว็บไซต์มีการเคลือ่นไหว 3.เพื่อให้สง่ผลทาง SEO ซึง่หาก บก.จะสรุปง่ายๆเลยคือ บทความต้องมพีลงัหรือมีแรงดงึดดู ให้คนที่
สนใจข้อมลูด้านนีน้ัน้ เข้ามาอา่น และท ากิจกรรมกบัเว็บไซต์นัน้ๆ (Call Action) 
 
Call Action ที่น่าสนใจ 
 

o การจอง 
o การซือ้สนิค้า 
o การคลกิป้ายโฆษณา 
o การสอบถามข้อมลู 

 
เป็นต้น ซึง่ Call Action นีจ้ะเป็นอีกตวัหนึง่ที่เข้าไปช่วยในการก าหนดแนวทางของบทความขายของเราด้วยวา่ จะให้ลงไปใน
ทิศทางใด ส าหรับหวัข้อเขยีนบทความขายที่นา่สนใจในความคดิของ บก.ก็มีอยูห่ลายเร่ือง อาทเิชน่ 
 

 ธุรกิจตา่งๆ 

 การสร้างก าลงัใจ 

 สขุภาพ 

 การออกก าลงักาย 

 เทคโนโลยี 
 

เป็นต้น ทกุเร่ืองสามารถแตกเนือ้หาออกไปได้อยา่งมากมาย อาจมากถึง 3,000 บทตอ่หวัข้อ หรือมากกวา่นัน้เลยนะครับ ดงันัน้
แคค่ณุเลอืกหวัข้อที่ช านาญมาท าการเขียนบทความ และเจาะลกึลงไป ก็เพียงพอแล้วส าหรับการขายแล้ว ลองเลอืกสกัหวัข้อ 
แล้วเขียนเลย อยา่รอช้า! 
 

3.หารูปแบบการเขียนที่เป็นของตัวเอง 
 



บก.เน้นเสมอๆวา่ หากคณุเขียนบทความขายแล้ว รูปแบบการเขยีนที่ออกมานัน้ จะต้องพยายามท าให้เหมือนๆกนั ทกุแบบให้
นกึถึงเวลาเราไปทางอาหารเช่นร้าน KFC ไมว่า่เราจะทานท่ีไหน รสชาติ และมาตรฐานก็จะออกมาคล้ายๆกนัตลอด และนัน่คือ 
สิง่ที่เราจะน ามาใช้กบัการเขียนบทความขายด้วยเช่นเดียวกนั ดงันัน้ 
 
จงหารูปแบบของตนเอง 
 
จงรักษามาตรฐานของการเขยีนบทความขาย ให้ตอ่เนื่อง 
จริงๆ บก.ก็ยอมรับวา่ บก.เองก็ยงัต้องพฒันางานในรูปแบบข้อที่ 3 อยา่งตอ่เนื่องอยูเ่ร่ือยๆ เพราะเกมส์นีเ้ราไมไ่ด้เป็น
ผู้ออกแบบกฎ แตค่นออกแบบกฎนีค้ือ Google ซึง่หากเราไมเ่ลน่ไปตามกฎของเขา เราก็จะไมป่ระสบความส าเร็จอยา่งแนน่อน
ในการเขียนบทความขาย ดงันัน้! จงหารูปแบบของตนเอง 
 

4.ค้นหาชุมชนส าหรับการเรียนรู้และการขาย 
 
คณุอยูค่นเดียวไมไ่ด้หรอก ในวงการเขยีนบทความขายก็เช่นเดยีวกนั คณุจ าเป็นต้องค้นหาชมุชน ที่มีคนที่ช่ืนชอบการเขียน
บทความ หรือค้นหานกัเขียนบทความเพื่อไปขาย ทัง้หมดคือสิง่ส าคญั และคณุต้องหา! ผมรู้วา่เบือ้งต้น คณุอาจจะมองไมอ่อก
วา่ จะหากลุม่คนเขียนบทความขายที่ไหนดี? ถ้าอยา่งนัน้ลองดกูลุม่ด้านลา่งนีส้ิ 
 
กลุ่มตวินักเขียนบทความมืออาชีพ 
https://www.facebook.com/groups/thaicontentmarketnovice 
ตลาดซือ้ขายบทความ และ E-Book 
https://www.facebook.com/groups/thaicontentmarket  
 
สองกลุม่นีจ้ะมีสว่นชว่ยให้คณุเตบิโตไปกบัตลาดเขยีนบทความขายอยา่งแนน่อน ถ้ายงัไมไ่ด้ขอเป็นสมาชิก ท าเดีย๋วนี!้ รออะไร
อยู!่ 
 

5.ลงมือท าเสียสิ! 
ข้อสดุท้าย ดเูป็นเร่ืองง่ายๆ แตเ่อาเข้าจริงแล้ว ยากเสยียิ่งกวา่ทกุๆข้อเลย นัน่คือ การลงมือท า งานเขียนบทความขาย หากคุ
รลงมือท าอยา่งไมถ่กูต้องหรือวา่ไมเ่ป็นมืออาชีพแล้ว มีโอกาสสงูมาก ที่การท างานจะผิดพลาด และคณุอาจเสยีก าลงัใจ ดงันัน้ 
จงลงมอืท า! และจงท าในแนวทางที่ถกูต้องเทา่นัน้! 
 

 อยา่ Copy บทความคนอื่นๆ แม้สว่นหนึง่สว่นใด 

 อยา่ ดดัแปลงบทความคนอื่น 

https://www.facebook.com/groups/thaicontentmarketnovice
https://www.facebook.com/groups/thaicontentmarket


 อยา่ ท าให้ลกูค้าไมส่บายใจที่ต้องจ้างคุณเขียนบทความ 

 จง เขยีนบทความทนัที ในรูปแบบของตวัคณุเอง 

 จง เขยีนบทความ เพื่อสร้างสรรค์โลกนีใ้ห้นา่อยูย่ิง่ขึน้ 

 จง เขยีนบทความขายทกุๆวนั 
และ 

 จง เขยีน เขียน และเขยีน! 
เพียงเทา่นี ้การเร่ิมต้นในการเขียนบทความขายของคณุ ก็จะกลายเป็นเร่ืองที่เป็นไปได้อยา่งแนน่อน อยา่รอช้า! อยา่ให้
โอกาสหลดุลอยออกไปนะครับ ลงมือท าในวนัท่ีตลาดยงัไมค่อ่ยมใีครรู้จกั แล้วสกัวนัหนึง่ คณุจะสามารถมีรายได้จากการเขียน
บทความขายได้อยา่งแนน่อน บก.ของเป็นก าลงัใจให้ทกุๆคนนะครับ 
 
ข้อมลูจาก 
http://www.articleheros.com  

http://www.articleheros.com/

