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สารจาก บก.ฮีโร่ซัง 
 
ขอบคณุครับท่ีสนใจกด Subscription เพือรับข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการพฒันางานเขียน
บทความลงเว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ในกลุ่มธุรกิจ Start up ที่ต้องการจ านวนของ
บทความ เข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ให้มาก และเพียงพอทัง้การสร้าง คณุค่าให้กบัเว็บไซต์ของ
เรา ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อา่น และที่ส าคญัที่สดุคือ ท าให้คณุสามารถท าอนัดบัใน 
Search Engine ได้ดีกวา่คูแ่ขง่ขนั 
 

ส าหรับอีบุ้คเลม่นีน้ัน้ ผู้ เขียนได้แรงบนัดาลใจมาจากตารางการตรวจสอบ SEO 
ของ มร.ไบรอนั ดีน เจ้าของเว็บไซต์ backlinko.com ที่ได้สรุปออกมาอย่างเข้าใจง่าย และ
เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทนัที 

 
ขอบพระคณุมากครับ 

บก.ฮีโร่ซงั 
articleheros.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.articleheros.com/
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ตาราง 116 ปัจจยัในการท า SEO ฉบบัสมบรูณ์ แปลและเรียบเรียงจากงานเขียนของ มร.
ไบรอนัดีน 
 
ล าดับที่ รายการ ค าอธิบาย 

ปัจจัยด้าน “โดเมน” 
1 อายขุองโดเมน โดเมนควรมีอาย ุ1 ปีขึน้ไป ยิง่อายมุากยิ่งเป็นผลดี 

2. มีค าหลกัปรากฎในโดเมน เช่น yourkeyword.com 
3. ค าหลกัควรอยู่ค าแรกของโดเมน เช่น yourkeywordxxx.com 
4. ความยาวนานในการลงทะเบียนใน

ระบบโดเมน 
อายขุองการลงทะเบียนในระบบ ก็มีความส าคญั ยิ่งโดเมน
ท่ีเคยใช้งานมาก่อนยิ่งดี 

5. มีค าหลกัใน subdomain ตวัอย่างเช่น keyword.abc.com เป็นต้น 

6. ประวตัขิองโดเมนนัน้ๆ โดเมนนัน้ๆต้องไม่มีประวตัเิสยี เช่นดโดนแบน หรือเคยเป็น
เว็บ 18+ 

7. EMD อย่าใช้ช่ือนีใ้นโดเมน extract-dommain-top.com หรือแปล
อย่างง่ายๆคือ ห้ามใช้ – คัน่ในโดเมนตา่งๆ 

8. ระบบ Public Vs. Private Whois เลือกระบบแบบ Public ดีกว่า  ตามค าแนะน าของ Matt 
Cut 2006 

9.  Penalized WhoIs Owner หาก google รับรู้ว่าคณุคือ spammer นัน่หมายถึงโดเมนท่ี
คณุท าจะหมดสทิธ์ิอยู่ใน google ทนัที 

10. โดเมนเฉะพาะของประเทศนัน้ๆท า
อนัดบัได้ดี 

เช่น abc.cn ของประเทศจีน จะมีโอกาสท าอนัดบัได้ดีกว่า 
abc.com ในประเทศจีน เป็นต้น 

ปัจจัยด้าน “หน้า” 
11. ค าหลกัใน Title TAG ต้องมีอย่างน้อย  1 ค า และข้อนีถื้อว่าส าคญัมาก 
12. เร่ิม Title TAG ด้วย Keyword จงใสค่ าหลกัไว้ท่ีหน้าสดุเสมอ (อ้างอิง Moz data) 
13. ใสค่ าหลกัลงใน Description ต้องมีค าหลกั ปรากฎใน description เสมอๆ 

14. ค าหลกัต้องปรากฎใน H1 Tag H1 คือช่ือเร่ือง หรือหวัข้อย่อย 
15. ค าหลกัต้องปรากฎอย่างสม ่าเสมอใน

เอกสาร (บทความ) 
สว่นต้นเร่ือง / ทอ่นกลางเร่ือง / สว่นท้ายของเร่ือง 

16. จ านวนค าท่ีควรมีในบทความคือ อย่างน้อยท่ีสดุต้องการ 1,790 ค าไทย 
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2,000 ค าไทยขึน้ไป 

17. 
 

ความหนาแน่นของค าหลกัไม่เกิน 1-
2% 

ตรงนีค้ดิค านวณค าหลกัให้ดี อย่าให้พลาด และควรมีความ
หนาแน่นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเทา่นัน้ 

18. ให้ความส าคญักบั Latent Semantic 
Indexing (LSI) 

ค า LSI ควรน ามาบรรจลุงในบทความด้วย (คณุสามารถ
ค้นหา LSI ได้จากด้านลา่งของผลการค้นหาใน google 

19. บรรจ ุLSI ลงใน Title TAG อาจเลือกค าหลกัย่อยมาใสใ่นบทความ 
20. ตรวจสอบความเร็วการโหลดเว็บ ใช้ plug in ใน wordpress เข้าทดสอบ 
21. ห้ามมี Duplicate Content อย่าคดัลอกบทความซ า้มาใสใ่นเว็บไซต์ของตนเอง 
22. Rel=Canonical อย่าใช้ ให้หนัไปใช้ระบบ tag ใน wordpress แทน 

23. ทดสอบ speed บน Chrome ต้องการเร็วท่ีสดุ 
24. ปรับปรุง Image 1.ช่ือไฟล์ / 2.alt text /3.title/4.Description/5.Caption 
25. หมัน่อพัเดทบทความเสมอๆ วนัละ 1 อ้างอิงจาก Google Caffeine https://goo.gl/u220cS  
26. จ านวนบทความที่อพัเดทเข้าระบบ ต้องมีจ านวนท่ีมาก และมีความสม ่าเสมอ 

27. จ านวนครัง้ในการใสบ่ทความ เน้นอย่างน้อยวนัละ 1 ครัง้ 
28. ต้องมีค าหลกัปรากฎใน 100 ค าแรก อย่างน้อย 1 ต าแหน่ง 
29. ต้องมีค าหลกัใน H1 H2 H3 อ้างอิงจาก MOZ 
30. ใส ่KWO ลงไปในบทความด้วย ดจูากตรง consider a search  

31. ต้องที Outbound Link Quality หาเว็บคณุภาพท่ีคณุจะท า Link ออกไปหาด้วย 
32. ตรวจสอบค าสะกดให้ถกูต้อง  
33. Outbound Link Theme Link เช่ือมโยงออกไปภายนอกเว็บคณุ ต้องเป็นข้อมลู

เช่ือมโยงใกล้เคียงกนัเสมอ เช่นหน้านัน้พดูถึงรถ Link 
ออกไปภายนอกก็ควรเก่ียวกบัรถ 

34. Syndicated Content ข้อมลูหน้า มีการ copy มาหรือไม่ ถ้าท า จะไม่มีผลดีตอ่
ระบบ seo ครับ 

35. Helpful Supplementary Content ตวัช่วยบางอยา่งในเว็บ ช่วยเพิ่มอนัดบัได้ เช่น การค านวณ
อตัราแลกเปล่ียน การแปลภาษา หรือโปรแกรมท่ีใช้งานบน
เว็บของคณุ 

36. จ านวนของ Outbound Link Quality ระวงัให้ดี และตรวจสอบเว็บท่ีเราสง่ Link ออกไปหาเสมอๆ
ว่ามีคณุภาพหรือไม ่

37. มีสื่อมลัตมีิเดีย ผสมกนัทัง้ ภาพ เสยีงในบทความ 

38. จ านวนลิง้ค์ภายในเว็บไซต์กนัเอง ให้มีบ้าง และสม ่าเสมอ 

https://goo.gl/u220cS
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39. คณุภาพของลิง้ค์ภายในท่ีเช่ือมโยงไป  
40. อย่าให้มี Broken Links พยายามตรวจสอบ 
41. ระดบัของการอ่าน Basic =33% Inter=59% Adv=6% เน้นกลางๆ 

42. เร่ืองของ Affiliate Links มีได้แตไ่ม่ต้องมาก เน้น 1-3 จดุพอ 
43. ตรวจสอบเร่ือง HTML errors ระวงัเร่ืองของ Code error ด้วยเสมอ 
44. PA มีความส าคญัมาก ปัจจบุนัมีความส าคญัมาก 
45. Page Rank ก็มีความส าคญั ปัจจบุนัไม่ส าคญัแล้วนะครับ (อพัเดท 2017) 

46. ความยาวของ URL หลกั ยาวมากไม่ดี ควรพอดีๆกบัค าหลกั 
47. URL Part  ควรสัน้ๆ ได้ใจความ ไมย่าวมากนกั และมีค าหลกั 
48. ระวงั Human Editors ไม่มีข้อมลูแน่ชดั แตมี่ความเช่ือว่า SERPs บางค ามี HE 
49. Category มีความส าคญั ต้องท า 

50. Wordpress TAG มีความส าคญัมาก และสามารถสร้าง traffic ได้ด้วย 
51. Keyword in URL ต้องมีค าหลกัใน url ด้วยเสมอ 
52. URL String ใช้ให้ดี google จะดตูรงนีด้้วยเสมอ 
53. แหลง่ข้อมลูอ้างอิง หากมีถือว่าได้ประโยชน์มาก แตห้่ามท า External Link 
54. ปุ่ ม และตวัเลขข้อ คือหวัใจ เขียนบทความแนวเป็นข้อๆ  

55. Sitemap อย่ลืมท าไฟล์ sitemap.xml ส าคญัมากตอ่ seo 
56. อย่ามี Outbound link มากเกินไป  
57. ปริมาณของ keyword ท่ีมี PR ยิ่งมีจ านวนมากยิ่งท าอนัดบัได้ดี 
58. Page Age อายขุองหน้าตา่งๆก็มีความส าคญั 

59. ใช้รูปแบบเวบ็ท่ีเข้าใจง่าย เน้นยืดหยุ่น รองรับ Mobile Phone 
60. Parked Domain Google ไม่ชอบอย่างมาก อย่าท าเดด็ขาด 
61. จงใช้ Useful Content มีความแตกตา่งระหว่าง Quality และ Useful นะครับ 

ปัจจัยภายในเวบ็ไซต์ 
62. มีบทความที่ทรงคณุคา่ เดือนละ 3- 10 บทความบทละ 1790 ค าไทยขึน้ไป 
63. ต้องมีหน้า contact us  

64. สร้าง Trust Rank  
65.   
66. หมัน่อพัเดทเว็บไซต์  
67. จ านวนหน้า ต้องมีไม่น้อยกว่า 200 หน้า 

68. อพัเดท Site Map อยู่เสมอๆ เลือกใช้ plug in อย่าง seo pack ใน wordpress ช่วย 
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69. Site Uptime พยายามอย่าให้เว็บลม่ หรือมีการ MT ท่ียาวนาน 
70. Server Location ก็มีผลตอ่การค้นหาเช่นกนั ถ้าอยูไ่ทยใช้ Serve ไทย 
71. SSL Certificate Google ยืนยนัและชอบเว็บท่ีมี SSL ครับ 

72. Terms Of service และ Privacy 
Page 

คณุต้องมีลงในเว็บไซต์ และควรใช้หวัข้อเป็นภาษาองักฤษ 

73. อย่าให้ Meta Information ของคณุ
ซ า้ซาก 

ต้องเขียนขึน้มาใหม่ ด้วยตนเอง อย่า copy วางอย่างเดียว 

74. Breadcrumb Navigation ตวัน าทางต้องมีความสอดคล้องกนั 
75. Mobile Optmixed ปรับแตง่เว็บของคณุให้รองรับการค้นหาบนมือถือ 

76. Youtube ปฏิเสธไม่ได้ว่า Youtube มีผลตอ่การท าอนัดบัด้วย
เช่นเดียวกนั 

77. Site Usability ออกแบบเว็บให้ใช้งานง่าย ส าหรับผู้อ่าน 
78. อย่าลืมใช้ Google Webmaster tool Add เว็บของคณุเข้าระบบซะ 
79. บทรีวิวตามเวบ็ตา่งๆก็มีความส าคญั แนะน า Yelp.com และ Pantip.com 

ปัจจัยด้าน Backlinks 
80. Backlink จากโดเมนมีอาย ุ คณุจ าเป็นต้องมี backlink จากโดเมนท่ีมีอายยุาวนาน 

81. จ านวนลิง้ค์คณุภาพ ต้องมี backlink มากๆ ดขู้อมลูจาก MOZ 
82. เน้น backlink จาก C-Class IPs ถ้าสงสยัว่าคอิอะไร ค้นหาข้อมลูจาก google เอาครับ 
83. จ านวนลิง้ค์จากใน page มีในปริมาณท่ีเหมาะสม 
84. Alt tag (ในรูปภาพ) มีความส าคญัอย่างมาก ต้องท า! 

85. ต้องมีลิง้ค์มาจาก .edu หรือ .gov มีผลตอ่การให้ความส าคญัของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก 
86. ลิง้ค์จาก Page rank สงูๆมี

ความส าคญั 
ซือ้ backlink ถ้าคณุต้องการ 

87. ลิง้ค์ท่ีได้ควรมี page rank สงูกว่าของ
เรา 

ซือ้ backlink ถ้าคณุต้องการ (แนะน า) 

88. Link จากคูแ่ขง่ขนัทางธรุกิจของคณุ ลิง้ค์ท่ีมาจากคูแ่ขง่ในหน้าเดียวกนัของคณุ มีคณุคา่มาก 
89. Social Share มีความส าคญั จ านวนแชร์ใน Social ก็มีความส าคญัมากเช่นกนั 
90. ระวงัลงิค์จากเพ่ือนบ้านท่ีไม่ดี อย่ามีมนัเดด็ขาด! 
91. Guest Post แม้ว่าการท า Guest Post จะเป็นการสร้าง white hat SEO 

ท่ีดีมาก แตม่นัไม่สง่ผลมากนกัหากท าภายในเว็บเดียวกนั 

92. Link ไปสูโ่ดเมนหลกัในเว็บนัน้ๆ มีความส าคญั และควรท าเสมอๆ 
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93. Nofollow Links หนึง่ในประเดน็ท่ีมีการถกเกียงกนัมากท่ีสดุ แตถ้่าอ้างอิง

จากความเหน็ Matt Cut คือ โดยปกตมินับ่งบอกถึงความ
เป็นธรรมชาต ิและไม่เป็นธรรมชาตขิองเวบ็นัน้ๆ 

94. ความหนาแน่นของลิง้ค์ ต้องระวงั หากมนัไปอยู่ในเว็บ spam หรือเว็บบอร์ดท่ีไร้
คณุภาพ 

95. Sponsored Links ลิง้ค์ท่ีเขียนว่า ผู้สนบัสนนุ หรือ partner link หรือ sponser 
link จะท าให้คณุคา่ของเว็บไซต์คณุลดลง 

96. บริบทของลิง้ค์ (Contexual Link) เป็นหนึง่ในวิธีการท่ีคอ่นข้างทรงพลงัมาก ในการท าอนัดบั 
และท าให้เว็บของคณุดมีูอะไรมากขึน้ 

97.  Links coming from 301 redirects 
dilute some (or even all) PR, 
according to  

ลิง้ค์ท่ีมาจากระบบ 301 ก็มีความส าคญั 

98. Backlink Anchor text ควรท าอย่างสม ่าเสมอในเว็บของคณุ 
99. Internal Link Anchor Text ควรท า ควรมี 
100. Link title Attribution ควรท า และควรมีเช่นกนั 
101. Country TLD ควรมีลงิค์มาจาก top level ในประเทศของเราด้วย เช่น 

co.th เป็นต้น 

102. ต าแหน่งของ Link ในบทความ Link ท่ีอยู่ด้านบนของบทความจะมีคา่น า้หนกัมากกว่า 
Link ท่ีอยู่ด้านลา่งของบทความ 

103. ต าแหน่งของ Link ในหน้า (page) Link ท่ีปรากฎในบทความ มีความส าคญัมากกว่าท่ีปรากฎ
ใน header หรือ footer หรือ Sidebar 

104. Link ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั Link ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาของเว็บ ส าคญัทีสดุ 
105 Page Level Relevancy  

106. ข้อความแสดงความรู้สกึรอบๆ Link ข้อความ บริบทรอบๆ Link ต้องเป็นไปในทศิทางบวก 
107. Keyword in Title Google ให้ความรักเป็นพเิศษ กบั Link ใน tilte ท่ีปรากฎ

ค าหลกัของเว็บไซต์ 
108. Positive Link Velocity เว็บไซต์ท่ีมีความเร็วในการเช่ือมโยง มกัได้รับการพิจารณา

ในการจดัอนัดบัท่ีดีเสมอๆ 

109. Negative Link Velocity เว็บไซต์ท่ีมีความเร็วในการเช่ือมโยงท่ีช้า ย่อมสง่ผลในทาง
ลบตอ่อนัดบัเว็บไซต์ด้วยเช่นกนั 

110. Links from “Hub” Pages ลิง้ค์ท่ีมีการเช่ือมโยงการภายในเครือข่าย จะได้รับการ
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พิจารณาเป็นพเิศษ 

111. Link จาก Authority Sites มีความส าคญัมากกว่า Link จากเว็บเลก็ๆ ทัว่ๆไป 
112. Link จาก Wikipedia แม้ว่าจะเป็นแบบ nofollow แตก็่ท าให้เว็บของคณุดเูป็น 

Authority Sites ในสายตาของ Google 

113.  ค าท่ีอยู่รอบ backlink จะช่วยบอกให้ google รู้ถึงการใช้ 
keyword อะไรเพ่ือน าไปจดัอนัดบั 

114. อายขุอง Backlink ยิ่งมีอายนุานยิ่งมีผลดีตอ่เว็บไซต์ของเรา 
115. Link จากเว็บไซต์ต้นฉบบั ถ้าได้ Link จากเว็บไซต์ต้นฉบบั จะมีผลมาก 
116. Reciprocal Links ห้ามไปท า หมดยคุสมยัแล้ว 

 

ข้อมลูอ้างองิ 

http://www.backlinko.com  
http://www.articleheros.com  
 

วิธีการใช้ตารางให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อเว็บไซต์คุณ 
1.อา่นและส ารวจทีละข้อวา่เว็บไซต์ของเราผา่นเกณฑ์ในข้อนัน้ๆหรือไม่ 
2.หากไมผ่า่น ให้ท าการปรับปรุงจนผา่น 

3.บางข้อ อาจมคีวามจ าเป็นต้องจ้าง Outsource หรือ freelance เข้ามาช่วย 

4.ในสว่นของการเขียนบทความ อาจเลอืกใช้บริการของ articleheros.com ได้ 

5.หมัน่ตรวจเช็คปัจจยัในแตล่ะข้ออยา่งสม า่เสมอ อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

 
 

รวมเคร่ืองมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ 
เพื่อให้คณุสามารถสร้าง หรือพฒันาเว็บไซต์ Start up ของคณุให้เกิดขึน้ได้จริง และสามารถ
ใช้เป็นช่องทางในการท าเงินได้ในธุรกิจของคณุ ผู้ เขียนขออนญุาตเสนอบริการท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงตอ่การพฒันาเว็บไซต์ครับ 

 

http://www.backlinko.com/
http://www.articleheros.com/
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บางเคร่ืองมอืนัน้ไมม่ีคา่ใช้จา่ย แตบ่างเคร่ืองมือ คณุอาจจ าเป็นต้องลงทนุ แตน่ัน่ก็เป็นสิง่
ที่จะท าให้เว็บไซต์ของคณุแตกตา่งจากคูแ่ขง่ด้วยเช่นกนั  
 

ผมไมไ่ด้ลงรายละเอยีดหรือค าอธิบายวธีิการใช้เคร่ืองมือนัน้ๆอยา่งละเอยีดนกันะครับ แต่
คณุสามารถค้นหาค าอธิบายการใช้เคร่ืองมือตา่งๆเพิม่เติมได้ใน Google หรือใน Youtube  

 

เมื่อคณุพร้อมแล้ว ก็มาส ารวจเคร่ืองมือไปพร้อมๆกนัวา่มีอะไรบ้างที่เราต้องใช้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บริการเขียนบทความลงเว็บไซต์ บก.ฮีโร่ซงัเขยีนเอง 

www.articleheros.com  

http://www.articleheros.com/

