
คูมือสําหรับผูเริ่มตนใชโปรแกรมเพิ่ม 
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือคนหาของ Google 

ฉบับที ่1.1 เผยแพรเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2551 

 
 
ยินดีตอนรับสูคูมือสําหรับผูเริ่มตนใชโปรแกรมเพิ่มประสทิธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google เดิมทีแลว คูมือฉบับน้ี 
จัดทาํข้ึนเพ่ือใหความชวยเหลือเจาหนาที่ฝายตางๆ ของ Google แตเราเห็นวาเนื้อหาในคูมือน้ีนาจะเปนประโยชน 
ตอเว็บมาสเตอรผูท่ียังไมคุนเคยกับการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองมือคนหา และตองการพัฒนาการโตตอบระหวางผูใช 
และเคร่ืองมือคนหา แมวาคูมือน้ีจะไมเผยความลับใดๆ เพ่ือใหไซตของคุณร้ังตําแหนงอันดับหน่ึงเม่ือมีการคนหาดวย Google 
(เสียใจดวย!) แตหากปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ีกําหนดไวดานลางน้ี เคร่ืองมือคนหาจะสามารถทําการรวบรวมขอมูลและ 
จัดทาํดชันีเน้ือหาไซตของคุณไดงายยิ่งข้ึน  
 

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหานั้นมักจะหมายถึงการปรบัเปลี่ยนเล็กๆ นอยๆ กับสวนตางๆ ในเว็บไซตของคุณ 
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแตละอยาง การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจดูเหมือนเปนการปรบัปรุงทีด่ีข้ึนเลก็นอย 
แตเม่ือรวมเขากับการเพิ่มประสิทธภิาพอ่ืนๆ แลว จะมีผลกระทบที่เห็นไดชดัเจนตอประสบการณของผูใช 
ที่มีตอไซตของคุณ รวมทั้งการแสดงผลการคนหาปกต ิคุณอาจคุนเคยกับหลายๆ หัวขอในคูมือน้ีอยูแลว 
เพราะสิ่งเหลานี้เปนสวนประกอบที่สําคัญของทุกเว็บเพจ แตคุณอาจยังไมไดใชประโยชนอยางคุมคา 

 
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหานั้นมผีลเฉพาะกับผลการคนหาแบบปกติเทานั้น 

ไมไดรวมถึงผลการคนหาที่มีการชําระเงินหรือ "ที่มีผูสนับสนนุ" เชน Google AdWords  
 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html


แมวาชื่อคูมือน้ีจะมีคําวา "เครือ่งมือคนหา" แตเราอยากใหคณุตัดสินใจเพิ่มประสทิธภิาพโดยพิจารณาจาก 

ประโยชนสูงสดุของผูเยี่ยมชมเว็บไซตของคุณเปนสําคัญ เพราะพวกเขาคือผูบริโภคเนื้อหาคนสําคญั และคนหา 
ผลงานของคุณดวยเครื่องมือคนหานี ้การมุงเนนไปที่การปรบัแตงเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือผลักอันดับในการแสดงผล 

การคนหาแบบปกติจากเคร่ืองมือคนหาน้ันอาจไมใชผลการคนหาท่ีผูใชตองการ การเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองมือคนหา 
คือการสรางความโดดเดนใหกับเว็บไซตของคุณเม่ือเว็บไซตของคุณปรากฏในเครื่องมือการคนหา 
 
ตัวอยางอาจชวยอธิบายไดดีกวา ดังนั้นเราจึงไดสมมติเว็บไซตข้ึนมาเพ่ือใชเปนตัวอยางสาํหรับคูมือน้ี 
สําหรับแตละหวัขอ เราไดใหขอมูลเก่ียวกับเว็บไซตทีล่ะเอียดเพียงพอเพื่อใหผูอานเขาใจถงึประเด็นตางๆ 
ภายในหัวขอนัน้ นี่คือขอมูลเบื้องตนสําหรับเวบ็ไซตที่เราจะใชประกอบคาํอธิบาย: 

• ชื่อเว็บไซต/ชื่อทางธุรกิจ: "Brandon's Baseball Cards"  
• ชื่อโดเมน: brandonsbaseballcards.com  
• เน้ือหาที่เก่ียวของ: การขาย แนวทางการตั้งราคา บทความ และขาวเก่ียวกับการดเบสบอล 
ทางออนไลนเทานั้น  

• ขนาด: เล็ก ประมาณ 250 หนา  
 

ไซตของคุณอาจมีขนาดเล็กหรอืใหญวาไซตตวัอยางนี ้และนาํเสนอขอมูลอ่ืนที่มีเน้ือหาครอบคลุมมากกวา 
แตรายละเอียดเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธภิาพที่เราไดอธิบายไวดานลางนีส้ามารถนาํไปประยุกตใชกับเว็บไซตทุกขน

าดและทุกประเภท  
 
เราหวังวาคูมือน้ีจะจุดประกายความคดิใหมในการพัฒนาเวบ็ไซตของคุณ และเรายินดทีี่จะรับฟงคําถาม คําตชิม 
และเรื่องราวความสําเรจ็ใน ฟอรัมชวยเหลือเวบ็มาสเตอรของ Google 
 

ตั้งช่ือหนาเว็บใหถูกตองและไมซ้ําใคร 

 

แท็กของชื่อหนาเว็บเปนสิ่งที่บงบอกผูใชและเครื่องมือคนหาวาหนาเว็บนั้นๆ เก่ียวกับเรื่องอะไร แท็ก <title> 
ควรอยูภายในแท็ก <head> ของเอกสาร HTML โดยหลักการ คุณควรตั้งชือ่หนาเว็บแตละหนา 
ในเว็บไซตใหแตกตางกัน

ช่ือของหนาแรกของไซตการดเบสบอลของเราน้ันประกอบดวยรายช่ือธุรกิจท่ีเก่ียวของและหัวขอสําคัญ 3 หัวขอ 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 

http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters?hl=en
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html


หากเว็บไซตของคุณปรากฏในหนาผลการคนหา โดยปกตแิลว เน้ือหาของแท็กชื่อจะปรากฏในบรรทัดแรกสดุ 

ของผลการคนหา (หากคุณไมคุนเคยกับสวนประกอบตางๆ ในผลการคนหาของ Google 
คุณอาจตองการศึกษาจากวดิีโอ สวนประกอบของผลการคนหา โดย Matt Cutts ซึ่งเปนวิศวกรของ Google 
และแผนผังของหนาเว็บแสดงผลการคนหาของ Google ที่มีประโยชน) คําตางๆ ในชื่อเรื่องจะแสดงเปนตวัหนา 
หากมีคําเหลานี้ปรากฏอยูในคนหาของผูใช ซึ่งชวยใหผูใชจําแนกไดวาหนาเว็บนั้นเก่ียวของการคนหาหรือไม  
 

คุณสามารถใสชื่อเว็บไซต/ธุรกิจไวในชื่อของหนาแรกของคณุได รวมทั้งขอมูลทีส่ําคญัๆ เชนสถานทีต่ั้งของธุรกิจ 
หรือสิ่งที่มุงเนนเปนหลักหรือบริการของธุรกิจนั้นๆ  
 

 
ผูใชพิมพขอความคนหา [baseball cards] 

 

 
หนาแรกของเราจะแสดงผลการคนหา พรอมชือ่ซึ่งปรากฏในบรรทัดแรกสดุ (โปรดสังเกตวา 
ที่ผูใชระบุแสดงผลเปนตัวหนา)  

 

 
เม่ือผูใชคลิกทีผ่ลการคนหาทีต่องการและเขาชมหนาเว็บนัน้ ชื่อของหนาเว็บนั้นจะปรากฏ 
ที่ดานบนสดุของเบราวเซอร 

 
ชื่อของหนาเว็บอ่ืนๆ ที่อยูลึกลงไปในเว็บไซตของคุณควรบอกถึงใจความสําคัญของหนาเวบ็นั้นอยางถูกตอง 
ซึ่งอาจมีขอมูลชื่อไซตหรือชื่อธุรกิจรวมไวอยูดวย 
 

 
ผูใชพิมพขอความคนหา [rarest baseball cards] 

 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/11/anatomy-of-search-result.html
http://www.google.com/support/bin/static.py?page=searchguides.html&ctx=results
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html


 
หนาเว็บที่เก่ียวของที่อยูลึกลงไป (ในเว็บไซตของเรา ที่มีชื่อเฉพาะซึ่งบงบอกถึงเนื้อหาในหนาเว็บ) 
จะปรากฏเปนผลการคนหา

 

วิธีปฏิบัติสําหรับการใสรายละเอียดในแท็กช่ือหนาเว็บ 
• บงบอกถึงเน้ือหาของหนาเวบ็อยางถูกตอง – ใหตั้งชื่อทีส่ื่อถึงเนื้อหาของหนาเว็บ 

อยางมีประสทิธภิาพ  
หลีกเลี่ยง: 

• การตั้งชื่อที่ไมเก่ียวของกับเนื้อหาในหนาเว็บ  
• ใชชื่อที่เปนคาเริ่มตนหรือชื่อทีค่ลุมเครือ เชน "Untitled" หรือ "New Page 1"  

 
• สรางแท็กช่ือของแตละหนาเว็บที่แตกตางกัน - โดยหลกัการ แตละหนาเว็บของคุณควรม ี

แท็กชื่อที่ไมซ้ํากัน ซึ่งเอ้ือให Google รูไดวาหนาเว็บนั้นแตกตางจากหนาเว็บอ่ืนๆ 
ในไซตของคุณอยางไร  

หลีกเลี่ยง: 

• การใชแท็กชื่อเดิมกับทุกหนาเว็บ หรือใชซ้ํากับหนาเว็บจํานวนมาก  
 

• ตั้งช่ือที่ส้ัน แตไดใจความ - ชื่อควรจะสั้นและไดใจความ หากชื่อยาวเกินไป Google 
จะแสดงชื่อไดเพียงบางสวนในผลการคนหา  

หลีกเลี่ยง: 

• การตั้งชื่อที่เยิ่นเยอซึ่งไมมีประโยชนใดๆ ตอผูใช  

• การยัดเยียดคําหลักที่ไมจาํเปนลงไปในแท็กชื่อ  
 

การใชประโยชนจากเมตาแท็ก "คําอธิบาย" 

 
เมตาแท็กคําอธิบายของหนาเว็บชวยให Google และเครื่องมือคนหาอื่นๆ เขาใจเนื้อหาโดยยอของหนาเวบ็นั้นๆ 
ในขณะทีช่ื่อหนาเว็บอาจประกอบดวยคํา หรอืวลีที่ไมมากนกั แตเมตาแท็กคําอธิบายอาจประกอบดวย 

หนึ่งหรือสองประโยค หรือยอหนาสั้นๆ Webmaster Tools ของ Google ไดบรรจ ุสวนการวิเคราะหเน้ือหา 
ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการแยกแยะวาเมตาแท็กคําอธบิายนั้นๆ สั้น ยาว หรือใชซ้ําบอยครั้งเกินไป 
(จะปรากฏขอมลูเดียวกันนีส้ําหรับแท็ก <title> ดวยเชนกัน) เชนเดียวกับ แท็ก <title> เมตาแท็กคําอธิบาย 

จะถูกวางไวภายในแท็ก <head> ของเอกสาร HTML  
 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/12/new-content-analysis-and-sitemap.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html


 
สวนเริ่มตนของเมตาแท็กคําอธิบายของหนาแรก ซึ่งระบุเน้ือหาเว็บไซตโดยสังเขป  

 

เมตาแท็กคําอธิบายเปนสวนประกอบทีส่ําคญั เน่ืองจาก Google อาจจะใชเปนตัวอยางหนาเว็บของคุณได 
โปรดสังเกตวา เราพูดวา "อาจจะ" เน่ืองจาก Google อาจเลอืกใชสวนของขอความที่เก่ียวของ 
ท่ีปรากฏในหนาเว็บของคุณ หากขอความน้ันตรงกับ ขอความคนหาของผูใชพอดี หรือ Google อาจใชคําอธิบายไซต 
ของคุณใน Open Directory Project หากมีช่ือไซตของคุณปรากฏอยูในน้ัน (เรียนรูวิธีการปองกันไมใหเคร่ืองมือคนหา 
แสดงขอมูล ODP) การเพิ่มเมตาแท็กคําอธิบายสาํหรับแตละหนาเว็บเปนสิง่ที่ควรปฏิบตัิอยูเสมอ เน่ืองจากเปน 
ประโยชนในกรณีที ่Google ไมสามารถเลือกขอความที่เหมาะสมมาใชในตวัอยางได Webmaster Central Blog 
ไดเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ การปรับปรุงตัวอยางดวยเมตาแทก็คําอธิบายที่ละเอียดกวาเดิม  
 

ตัวอยางจะแสดงอยูใตชื่อหนาเว็บ และอยูเหนอื URL ของหนาเว็บในผลการคนหา 

 

 
ผูใชพิมพขอความคนหา [baseball cards] 

 
หนาแรกของเราจะปรากฏเปนผลการคนหา โดยมีสวนของเมตาแท็กคําอธิบายอยูในรูปของตัวอยาง  

 

คําที่ประกอบในตัวอยางจะแสดงผลเปนตัวหนาเมื่อคําเหลานั้นปรากฏในขอความคนหาของผูใช ตัวอยางนี้จะเปน 

การบอกใบใหผูใชเขาใจวาเนือ้หาบนหนาเวบ็นั้นตรงกับสิ่งที่ผูใชกําลังคนหาหรือไม ตอไปนี้คืออีกหนึ่งตวัอยาง 

ที่แสดงตัวอยางจากเมตาแท็กคําอธิบายในหนาเว็บยอยที่อยูลึกลงไป (ซึ่งมีเมตาแท็กคําอธิบาย 

เฉพาะหนาเว็บนั้นตามหลักการ) ที่มีบทความ  

 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 
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ผูใชพิมพขอความคนหา [rarest baseball cards] 

 
หนึ่งในหนาเว็บยอยทีม่ีเมตาแท็กคําอธิบายทีใ่ชเปนตัวอยางจะปรากฏในหนาผลการคนหา 

 

วิธีปฏิบัติสําหรับการใสรายละเอียดในเมตาแท็กคําอธิบาย 

• สรุปเน้ือหาของหนาเว็บใหถกูตอง – เขียนคําอธิบายที่ใหรายละเอียดและดึงดดูความสนใจ 
ของผูใชเม่ือผูใชพบเมตาแท็กคําอธิบายแสดงผลเปนตัวอยางในผลการคนหา  

หลีกเลี่ยง: 

• การเขียนเมตาแท็กคาํอธิบายที่ไมเก่ียวของกับเนื้อหาบนหนาเว็บ  

• การบรรยายอยางกวางๆ ดวยขอความเชน "This is a webpage" หรือ "Page about 

baseball cards"  

• การระบุเพียงคาํหลักลงในคําอธิบาย  

• การคัดลอกและวางเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารลงในเมตาแท็กคําอธิบาย 
 

• เขียนคําอธบิายที่ไมซ้าํกัน สําหรับแตละหนาเวบ็ – การใสเมตาแท็กคําอธิบายสําหรับแตละหนาเว็บ 

ที่แตกตางกันชวยอํานวยความสะดวกใหแกทัง้ผูใชและ Google โดยเฉพาะอยางยิ่งในการคนหาที่ผูใ 
ชเปดหนาเว็บหลายหนาอยูบนโดเมนของคุณ (เชน การคนหาดวย ไซต: ตัวดําเนินการ) หากไซตของคุณ 

ประกอบดวยหนาเว็บนับพันหรือนับลานหนา การใสขอมูลลงในเมตาแท็กคําอธิบายแตละรายการ 
อาจเปนไปไดยาก  ในกรณีนี ้คุณสามารถสรางเมตาแท็กคําอธิบายโดยอางอิงจา 
กเนื้อหาของแตละหนาเว็บไดโดยอัตโนมตั ิ 

หลีกเลี่ยง: 

• การใชเมตาแทก็คําอธิบายเดยีวกันสําหรับหนาเว็บทุกหนาของไซตของคุณหรือกลุมหนา

เว็บที่มีจํานวนมาก  
 

การปรับปรุงโครงสราง URL ของคุณ 

 
การสรางหมวดหมูและชื่อไฟลที่สื่อถึงเนื้อหาในเว็บไซตของคุณไมเพียงแตชวยใหเว็บไซตของคุณเปนระเบียบ 

ยิ่งข้ึน แตยังชวยใหเครื่องมือคนหาทําการรวบรวมขอมูลในเวบ็ไซตของคุณไดดียิ่งข้ึน นอกจากนั้น ยังชวยสราง 
URL ที่จดจําไดงายยิ่งข้ึนและ "ใชงานงายขึ้น" สําหรับผูที่ตองการสรางลิงกไปยังเนื้อหาของคุณ 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 
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http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html


ผูเขาชมเว็บไซตจะรูสึกตระหนกเมื่อพบ URL ที่ยดืยาวและกาํกวมซึ่งมีเพียงคําที่พวกเขาจําไดเพียงไมก่ีคําเทานั้น  
 

 
URL ไปยังหนาเว็บของไซตการดเบสบอลของเราที่อาจสรางปญหาใหกับผูใช 

 
URL ในลักษณะเชนนี้อาจสรางความสับสนและใชงานยาก ผูใชอาจมีปญหาในการนึกทบทวน URL หรือสรางลิงก 
ไปยัง URL นี้ และผูใชอาจคดิวา URL มีสวนประกอบที่ไมจําเปน โดยเฉพาะถา URL ประกอบดวยพารามิเตอร 
ที่ไมรูจักอยูเปนจํานวนมาก พวกเขาอาจกรอก URL ไมครบ และทาํใหลิงกใชการไมได  
 
ผูใชบางรายอาจสรางลิงกไปยงัหนาเว็บของคณุโดยใช URL ของหนาเว็บนั้นเปนขอความการเชื่อมโยง หาก URL 
ประกอบดวยคําที่เก่ียวของ ยอมเปนแหลงขอมูลเก่ียวกับหนาเว็บที่เปนประโยชนตอผูใชและเครื่องมือคนหา 
มากกวาเลขรหสัหรือพารามิเตอรที่มชีื่อแปลกประหลาด   
 

 
คําที่เนนสีไวดานบนสามารถบอกผูใชหรือเครือ่งมือคนหาไดวาหนาเว็บเปาหมายนั้นเก่ียวของกับอะไรกอนที่
จะตามลิงกนั้นไป 

 
สุดทายน้ี โปรดจําไววา URL ท่ีไปยังเอกสารน้ันจะปรากฏเปนสวนหน่ึงของผลการคนหาใน Google โดยจะอยูใตช่ือ 

เอกสารและตัวอยาง เชนเดียวกับชื่อเอกสารและตัวอยาง คําตางๆ ใน URL ที่ปรากฏในผลการคนหาจะอยูในรูป 

ตัวหนาหากคํานั้นๆ ตรงกับขอความคนหาของผูใช 
 

 
ผูใชพิมพขอความคนหา [baseball cards] 

 

 
หนาแรกของเราจะปรากฏขึ้นเปนผลการคนหา พรอม URL ที่ปรากฏอยูดานลางของชื่อเอกสารและตัวอยาง  

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html


ดานลางนีค้ืออีกหนึ่งตัวอยางที่แสดง URL ของโดเมนของหนาเว็บที่มีบทความเกี่ยวกับ 

การดเบสบอลที่หายากทีส่ดุ คําที่ปรากฏใน URL อาจสะดดุตาผูคนหาไดดีกวาหมายเลขรหสั เชน 
"www.brandonsbaseballcards.com/article/102125/" 
 

 
ผูใชพิมพขอความคนหา [rarest baseball cards] 

 
หนาเว็บยอยทีม่ ีURL ซึ่งระบถุึงชนิดของเนือ้หาที่พบบนหนาเว็บ จะปรากฏในผลการคนหา 

 
Google ชํานาญในการรวบรวมขอมูลโครงสราง URL ทุกชนดิ แมวา URL นั้นจะคอนขางซับซอนก็ตาม 
แตการสราง URL ของคุณใหเรียบงายทีสุ่ดเพ่ือผูใชและเครือ่งมือคนหานั้นจะชวยใหเราทาํงานไดงายข้ึน 
เว็บมาสเตอรบางรายพยายามจะสราง URL ที่เรียบงายโดยการเขียน ไดนามิก URL ใหมเปนสเตติก URL 
แมการทําเชนนีจ้ะไมเปนปญหาตอ Google แตเราขอแนะนําวาการดาํเนินการนี้เปนวิธีการขั้นสูง 
และหากกระทําอยางไมถูกตอง อาจกอใหเกิดปญหาในการรวบรวมขอมลูกับไซตของคุณได 
หากตองการเรยีนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงสราง URL ที่เหมาะสม เราขอแนะนําหนาเว็บศูนยชวยเหลือเว็บมาสเตอร 
เพ่ือสราง URL ที่ใชงานกับ Google ไดงาย  
 

วิธีปฏิบัติสําหรับสรางโครงสราง URL ที่เหมาะสม 
• ใชคําท่ีไดใจความใน URL - URL ท่ีประกอบดวยคําตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาและโครงสรางของไซต 
จะใชงานงายขึน้สําหรับผูเขาชมที่กําลังไปยังไซตของคุณ ผูเขาชมจะจดจํา URL ไดงายข้ึน 
และอาจยินดทีีจ่ะสรางลิงกไปยัง URL เหลานั้นมากยิ่งข้ึน  

หลีกเลี่ยง: 

• การใช URL ทีย่ืดยาวและเต็มไปดวยพารามิเตอรและรหัสเซสชั่นที่ไมจําเปน  

• การใชชื่อหนาเว็บทั่วๆ ไป เชน "page1.html"  

• การใชคําหลักที่ซ้ําซอน เชน "baseball-cards-baseball-cards-baseball-cards.htm"  
 

• สรางโครงสรางไดเรกทอรทีี่เรียบงาย - ใชโครงสรางไดเรกทอรทีี่จดัเนื้อหาใหเปนระเบียบ 
และชวยใหผูเขาชมรูตําแหนงของตนเม่ือเขาชมไซตของคุณไดอยางงายดาย ลองใชโครงสรางไดเรกทอรี 
เพ่ือระบุประเภทเนื้อหาที่พบใน URL นั้นๆ  

หลีกเลี่ยง: 

• การใชไดเรกทอรียอยที่ซับซอน เชน ".../dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.html"  
• การใชชื่อไดเรกทอรีที่ไมเก่ียวของกับเนื้อหาใน URL  

 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 
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• กําหนด URL รูปแบบเดียวสําหรับเขาถึงเอกสาร - เพ่ือปองกันไมใหผูใชสรางลิงกไปยัง URL 
รูปแบบหนึ่ง และผูใชรายอ่ืนสรางลิงกไปยัง URL รูปแบบอืน่ (สถานการณเชนนี้จะทําให 
คะแนนความนิยมของหนาเว็บน้ันกระจายไปตาม URL เหลาน้ัน) ควรใชและอางอิง URL เพียงรูปแบบเดียว 
ในโครงสรางและการเชื่อมโยงภายในระหวางหนาเว็บตางๆ ของคุณ หากคุณพบวาผูใชเขาถึง 
เน้ือหาเดียวกันผาน URL ที่หลากหลาย ควรตั้งคา การเปลี่ยนเสนทาง 301 จาก URL ทีไ่มตองการ 
เพ่ือนําทางไปยัง URL หลักซึ่งจะเปนการแกปญหานี ้ 

หลีกเลี่ยง: 

• การใหหนาเว็บตางๆ จากโดเมนยอยและไดเรกทอรีราก (เชน "domain.com/page.htm" 

และ "sub.domain.com/page.htm") เขาถึงเนื้อหาเดียวกัน  

• การผสม URL รูปแบบ www. เขากับ URL รูปแบบท่ีไมมี www. ในโครงสรางการเช่ือมโยง 

ภายในของคุณ  
• การแทรกตัวพิมพใหญใน URL (ผูใชหลายรายตองการ URL ที่มีตัวพิมพเลก็ซึ่งจดจําได 
งายกวา)  

 
 

การทําใหไซตของคุณงายตอการนําทาง 

 
การนําทางในเว็บไซตนั้นเปนสิ่งสาํคัญทีช่วยใหผูเขาชมพบเนื้อหาทีต่นเองตองการไดรวดเร็วยิ่งข้ึน และยงัเอ้ือให 
เครื่องมือคนหาเขาใจไดวาเว็บมาสเตอรใหความสําคัญกับเนือ้หาใด แมวาผลการคนหาของ Google จะแสดงผล 

ในระดับหนาเวบ็ แต Google ยังยินดทีี่จะทาํใหผูใชรับทราบวาหนาเว็บนั้นมบีทบาทตอไซตอยางไร 
 
ทุกไซตประกอบดวยหนาแรกหรือ "ราก" ซ่ึงเปนหนาท่ีปรากฏบอยคร้ังท่ีสุดในเว็บไซต และเปนจุดเร่ิมตนในการนําทาง 
สําหรับผูเขาชมหลายราย ถาไซตของคุณไมไดมีหนาเว็บจาํนวนมาก คุณควรวางแผนวาผูเขาช 

มจะเขาสูหนาเว็บอ่ืนๆ ที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึนจากหนาเนื้อหาทั่วไป (หนารากของคุณ) ไดอยางไร 
คุณมีหนาเว็บเก่ียวกับเนื้อหาในหัวขอที่เฉพาะเจาะจงมากเพยีงพอที่จะสรางหนาเว็บที่อธิบายถึงหนาเว็บตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกันน้ันหรือไม (เชน หนาราก -> รายการหัวขอท่ีเก่ียวของ -> หัวขอท่ีเฉพาะเจาะจง) คุณมีสินคาหลากหลาย 
นับรอยๆ รายการทีต่องการการจัดหมวดหมูในหนาเว็บแสดงหมวดหมูและหมวดหมูยอยจาํนวนมากหรือไม 

 
โครงสรางไดเรกทอรีของเว็บไซตขนาดเล็กเก่ียวกับการดเบสบอลของเรา 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 
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sitemap (ตัวพิมพเล็ก) เปนหนาเว็บที่ไมซับซอนในไซตของคุณ ซึ่งจะแสดงโครงสรางของเว็บไซต 
และมักจะประกอบดวยรายการลําดับของหนาเว็บในไซตของคุณ ผูเขาชมอาจจะเขาถึงหนาเว็บนี้ 
หากมีปญหาในการคนหาหนาเว็บในไซตของคุณ แมเครื่องมอืคนหาจะเขาถงึหนาเว็บนี้เพ่ือรวบรวมขอมลู 
ของหนาเว็บตางๆ ในไซตของคุณอยางครอบคลุม แต sitemap นี้ยังคงมีไวสําหรับผูเขาใชเปนหลัก  
 
สวนไฟล Sitemap (ตัวพิมพใหญ) แบบ XML ซึ่งคุณสามารถสงผาน Webmaster Tools ของ Google จะชวยให 
Google คนพบหนาเว็บตางๆ บนไซตของคณุไดงายยิ่งข้ึน การใชงานไฟล Sitemap เปนวิธีหนึ่ง (แมจะไมมี 
การรับรอง) ท่ีบอกให Google รูวาคุณตองการใช URL รูปแบบใดเปนหลัก (เชน http://brandonsbaseballcards.com/ 
หรือ http://www.brandonsbaseballcards.com/ ดูเพ่ิมเติมไดที ่โดเมนทีต่องการหมายถงึอะไร) Google 
ไดสรางโอเพนซอรสชื่อวา สคริปตตวัสราง Sitemap  เพ่ือชวยใหคุณสรางไฟล Sitemap สําหรับไซตของคุณได 
หากตองการเรยีนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Sitemap ศูนยชวยเหลอืเว็บมาสเตอรมี คูมือไฟล Sitemap 
ที่เปนประโยชนพรอมสําหรับคณุ  
 

วิธีปฏิบัติสําหรับการนําทางในไซต 
• สรางลําดบัขัน้ที่ตอเน่ืองกนัอยางเหมาะสม- สรางลําดบัใหซับซอนนอยทีสุ่ดเทาทีจ่ะทําได 
เพ่ือนําทางผูใชจากเนื้อหาทั่วไปไปสูเน้ือหาที่เฉพาะเจาะจงตามทีผู่ใชตองการในไซตของคณุ 
หากจําเปน ควรเพ่ิมหนาเว็บนาํทางและใชงานหนาเว็บเหลานั้นอยางมีประสทิธิภาพใน 

โครงสรางลิงกภายในของคุณ  
หลีกเลี่ยง: 

• การสรางเว็บทีซ่ับซอนซึ่งเต็มไปดวยลิงกนําทาง เชน การลงิกทุกหนาเว็บในไซต 

ของคุณเขากับหนาเว็บถัดไป  

• การแบงเนื้อหาอยางละเอียดยบิยอยเกินไป (ซึ่งตองคลิก 20 ครั้งเพ่ือเขาสูเน้ือหายอย)  
 

• ใชขอความสําหรับการนําทางเปนสวนใหญ – การควบคมุการนําทางสวนใหญจากหนาเว็บหนึ่ง 
สูอีกหนาเว็บหนึ่งบนไซตของคุณดวยลิงกขอความชวยใหเครื่องมือคนหารวบรวมขอมูลและเขาใจ 

ไซตของคุณไดงายยิ่งข้ึน ผูใชหลายรายชื่นชอบการนําทางดวยลิงกขอความมากกวาวิธีอ่ืน 
โดยเฉพาะเมื่อใชงานบนอุปกรณที่อาจไมสนบัสนุนโปรแกรม Flash หรือ JavaScript  

หลีกเลี่ยง: 

• การนําทางทีท่าํงานตามเมนูแบบเลื่อนลง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว 

(เครื่องมือคนหาจํานวนมาก แตไมใชทั้งหมด สามารถคนพบลิงกลักษณะน้ี 

บนเว็บไซตได แตหากผูใชสามารถเขาถึงหนาเว็บทั้งหมดบนไซตผานลิงกขอความปกต ิ
จะถือเปนการปรับปรุงการเขาถงึไซตของคุณไดดียิ่งข้ึน ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกับ 

วิธีที ่Google รับมือกับไฟลที่ไมใชขอความ)  
 

• ใชการนําทางแบบ"แสดงเสนทาง" (breadcrumb) – การแสดงเสนทางคือแถวของลงิกภายใน 

ที่ปรากฏดานบนหรือดานลางของหนาเว็บทีช่วยนําทางผูเขาชมกลับไปยังสวนกอนหนาหรือกลับไปที่หน
าราก การแสดงเสนทางจํานวนมากจะใชหนาเนื้อหาทั่วไป (โดยสวนใหญคือหนาราก) เปนลิงกแรก 

ซึ่งอยูทางซายสุด และมสีวนที่จําเพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึนไลเรียงไปทางดานขวา  
 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 

https://www.google.com/webmasters/tools/
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=44231
https://www.google.com/webmasters/tools/docs/en/sitemap-generator.html
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40318
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=72746
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html


 
ลิงกการแสดงเสนทางที่ปรากฏบนหนาเว็บยอยที่แสดงบทความในไซตตวัอยาง 

 

• รวมหนาเว็บ sitemap แบบ HTML ไวในไซตของคุณ และใชไฟล Sitemap แบบ XML - หนาเว็บ 
sitemap ท่ีไมซับซอน ท่ีมีลิงกไปยังหนาเว็บท้ังหมด หรือเฉพาะหนาเว็บสําคัญ (หากคุณมีหนาเว็บนับรอย 
หรือนับพัน) ในไซตของคุณน้ันมีประโยชนอยูไมนอย การสรางไฟล Sitemap แบบ XML ใหกับไซต 
ของคุณชวยใหมั่นใจไดวาเครือ่งมือคนหาจะคนพบหนาเว็บบนไซตของคณุ  

หลีกเลี่ยง: 

• การปลอยใหหนา Sitemap แบบ HTML ใชการไมไดเน่ืองจากมีลิงกทีใ่ชงานไมได  
• การสราง sitemap แบบ HTML ที่เพียงแคแสดงรายการหนาเว็บตางๆ โดยไมตอง 
จัดระเบียบ เชน จัดระเบียบตามหัวขอ  
 

• พิจารณาส่ิงทีเ่กิดขึ้นเมือ่ผูใชลบบางสวนของ URL ออก  - ผูใชบางรายอาจเขาสูไซตของคุณ 

ดวยวิธีทีผ่ิดปกติ และคุณควรเตรียมพรอมสําหรับกรณีนี ้เชน แทนที่จะใชลิงกการแสดงเสนทาง 
บนหนาเว็บนั้นๆ ผูใชอาจตัดบางสวนของ URL ออกไปโดยหวังวาจะเขาถึงหนาเว็บที่มีเน้ือหาทั่วไป 
เขาหรือเธออาจกําลังเขาชม http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2008/upcoming-
baseball-card-shows.htm แตปอน http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2008/ 
ในแถบที่อยูของเบราวเซอรเพราะคดิวาลิงกดงักลาวจะแสดงขาวสารทั้งหมดของป 2008 
ไซตของคุณไดเตรียมพรอมจะแสดงขอมูลในสถานการณเชนนี้หรือไม หรือจะแสดงหนาเวบ็ 404 
(ขอผิดพลาด "page not found")  หรือจะเลื่อนระดับไดเรกทอรีเปน 
http://www.brandonsbaseballcards.com/news/  
 

• ใชหนาเวบ็ 404 ใหเกิดประโยชน - บางครั้ง ผูใชอาจเขาถึงหนาเว็บที่ไมมอียูแตเดิม เน่ืองจากติดตาม 

ลิงกที่ใชการไมไดหรือพิมพ URL ไมถูกตอง การสราง หนาเว็บ 404 ที่กําหนดเอง ซึ่งชวยบอกทางผูใช 

กลับไปยังหนาเว็บปกติในไซตของคุณยอมทําใหผูใชมีประสบการณการใชงานไซตของคุณ 
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน หนาเว็บ 404 ของคุณควรมีลิงกท่ีนําทางกลับไปยังหนาราก และสามารถแสดง 
ลิงกที่เชื่อมโยงกับเนื้อหายอดนิยมหรือเนื้อหาที่เก่ียวของกันในไซตของคุณ Google มีโปรแกรม  
404 widget ที่คุณสามารถฝงไวในหนาเว็บ 404 เพ่ือนําเขาคุณลักษณะตางๆ ที่มีประโยชนเขาในหนานั้น 
นอกจากน้ี คุณยังสามารถใช Webmaster Tools ของ Google เพ่ือคนหา แหลง URL ท่ีทําใหเกิดขอผิดพลาด  

"not found"  
หลีกเลี่ยง: 

• การปลอยใหหนาเว็บ 404 อยูในดัชนีของเครือ่งมือคนหา (โปรดตรวจสอบวา 
ไดมีการกําหนดคาใหเว็บเซิรฟเวอรของคุณแสดง รหสัสถานะ 404 HTTP 
เม่ือมีการเรียกแสดงหนาเว็บที่ไมมีอยูในไซต)  

• การแสดงขอความกํากวม เชน "Not Found", "404" หรือ ไมมีหนาเว็บ 404 เลย  
• การใชรูปแบบหนาเว็บ 404 ที่ไมสอดคลองกันกับหนาเว็บที่เหลือในไซตของคุณ  

 

 

 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=93641
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/08/make-your-404-pages-more-useful.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/10/webmaster-tools-shows-crawl-error.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/10/webmaster-tools-shows-crawl-error.html
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html


เสนอเนือ้หาและบริการที่มีคุณภาพ 

การสรางเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจและเปนประโยชนถือเปนปจจัยสําคญัในการสรางเว็บไซตของคุณเหนอืปจจัย 

อ่ืนๆ ที่กลาวถึงในคูมือน้ี เม่ือผูใชเจอไซตที่มีเน้ือหาดีๆ พวกเขาก็อาจจะบอกตอผูใชรายอ่ืนๆ ใหเขาถึงไซตนั้น 
โดยเผยแพรผานบล็อก บริการสื่อสังคมออนไลน (social media services) อีเมล ฟอรัม หรอืชองทางอ่ืนๆ 
การกระจายขอมูลแบบปากตอปากคือสิ่งที่ชวยสรางความนิยมของไซตใหเปนที่รูจักในกลุมผูใชและ Google 
โดยมักจะมาควบคูกับเนื้อหาทีม่ีคุณภาพ 
 

 
ผูเขียนบล็อกพบเห็นขอมูลบางสวนของคุณและรูสึกชื่นชอบ และนําไปอางอิงในบทความบนบล็อก 
 

แมคุณสามารถเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ก็ได แตตอไปนี้คือแนวปฏิบตัทิี่ดทีีสุ่ดบางประการที่เราแนะนํา: 
 

วิธีปฏิบัติในการเผยแพรเนื้อหา 
• เขียนขอความที่อานงาย - ผูใชยอมชอบอานเนื้อหาที่เรียบเรียงไดดแีละอานงาย  

หลีกเลี่ยง: 

• การเขียนขอความอยางสะเพราทีส่ะกดคําผดิและใชหลักไวยากรณไมถูกตอง  
• การฝงขอความลงในรูปภาพเปนเนื้อหาแบบขอความ (เน่ืองจากผูใชอาจตองการ 
คัดลอกและวางขอความนั้น ซึง่เครื่องมือคนหาไมสามารถอานได)  
 

• คุมประเด็นเน้ือหา – การจดัระเบียบเนื้อหานัน้เปนประโยชนตอผูเขาชมไซต 
ใหสามารถรับรูถึงจุดเริม่ตนของประเด็นเนื้อหาและจดุสิ้นสดุได การแบงเนื้อหาออกเปนสวนๆ 
ตามตรรกะจะชวยใหผูใชพบเน้ือหาทีต่องการไดรวดเร็วข้ึน  

หลีกเลี่ยง: 

• การอัดเนื้อหาของประเด็นตางๆ ไวในหนาเว็บเดียวกันโดยไมไดจัดยอหนา 
แบงหัวขอยอย หรือการแบงเคาโครงหนา 
 

• ใชภาษาที่สอดคลองกบัเน้ือหา - นึกถึงขอความคนหาทีผู่ใชอาจระบุเพ่ือคนหาเนื้อหาในไซตของคุณ 
ผูใชที่มคีวามรูเก่ียวกับหัวขอนัน้อาจเลือกใชคาํหลักในขอความคนหาที่แตกตางจากผูใชทีไ่มมีความรูใน
หัวขอนั้นๆ เชน ผูติดตามกีฬาเบสบอลมายาวนานอาจจะคนหาคําวา [nlcs] ซึ่งเปนตัวยอของ National 
League Championship Series ในขณะทีผู่ที่เพ่ิงเริ่มสนใจกีฬาชนิดนี้อาจระบุขอความคนหาทั่วไป เชน 
[baseball playoffs] การคาดการณและคํานึงถึงความแตกตางในพฤติกรรมการคนหา 
ในขณะเขียนเนื้อหาของคุณ (การใชวลีหลักรวมกันอยางลงตวั) ยอมสงผลดตีอการคนหา  
Google AdWords ไดจดัทํา เครื่องมือคําหลกั ทีใ่ชงานงายเพ่ือชวยใหคุณคนพบคําหลักใหมๆ 
ที่แตกตางกันและรับทราบปริมาณการคนหาคาํหลักแตละคําโดยประมาณ นอกจากนั้น Webmaster 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html


Tools ของ Google ยังใหบริการ ขอความคนหายอดนยิม ที่จะมีชื่อไซตของคุณปรากฏอยูในนั้น 
และขอความคนหาทีท่ําใหผูใชสวนใหญเขาชมไซตของคณุ  

 

• สรางเนื้อหาแปลกใหมไมซ้าํใคร – เน้ือหาที่แปลกใหมไมเพียงแตจะทําใหฐานผูเขาชมที่มีอยูเดิม 

กลับมาชมไซตของคุณเปนประจําเทานั้น แตยังดึงดดูผูเขาชมรายใหมไดดวยเชนกัน  
หลีกเลี่ยง: 

• การปรับปรุงขอมูลเดิม (หรือแมแตการคัดลอก) ที่ใหประโยชนเพียงนอยนิดแกผูใช  
• การใสเน้ือหาทีท่ําซ้ําหรือเนื้อหาทีใ่กลเคียงกับเนื้อหาเดิมลงทั่วทั้งเว็บไซตของคุณ 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที ่เน้ือหาทีท่ําซ้ํา)  
 

• เสนอเนื้อหาหรือบรกิารพิเศษ - ลองเสนอบริการใหมที่เปนประโยชนที่ไซตอ่ืนๆ ไมมีให นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถเขียนงานวิจยัทีค่ิดคนขึ้นเอง รายงานขาวสารที่นาตื่นเตน หรอืยกระดับฐานผูใช 
ซึ่งไซตอ่ืนๆ อาจขาดทรัพยากรหรือความชํานาญในการทําสิง่เหลานี ้ 
 

• สรางเนื้อหาโดยยึดผูใชของคุณเปนสําคญั ไมใชเครื่องมือคนหา – การออกแบบไซตใหสอดรับ 

กับความตองการของผูเขาชม และการจดัการไซตใหเครื่องมอืคนหาเขาถึงไดงายยอมสงผลในเชิงบวก  
หลีกเลี่ยง: 

• การสอดแทรกคําหลักที่ไมจําเปนโดยคํานึงถงึเครื่องมือคนหาเปนหลัก เน่ืองจากคําหลัก 

เหลานั้นเปนทีน่ารําคาญหรือไรสาระสําหรับผูใช  

• การเขียนกลุมขอความ เชน "frequent misspellings used to reach this page" 
(การสะกดผิดบอยครั้งนําทางมายังหนาเว็บนี)้ ซึ่งเปนประโยชนตอผูใชเพียงนอยนิด  

• การซอนขอความจากผูใช การซอนขอความจากผูใช เพ่ือหลอกลวง แตกลบัแสดง 
ขอความนั้นแกเครื่องมือคนหา 

 

ปรับปรุงการเขียนขอความการเชื่อมโยง 

 
ขอความการเชือ่มโยงเปนขอความที่ผูใชสามารถคลิกเพ่ือติดตามผลของลิงก และจะถูกวางไวภายในแท็ก 
การเชื่อมโยง <a href="..."></a> 
 

 
ขอความการเชือ่มโยงนี้บงบอกถึงเนื้อหาในหนาเว็บหนึ่งทีแ่สดงบทความไดอยางถูกตอง 
 

ขอความการเชือ่มโยงนี้จะบอกผูใชและ Google เก่ียวกับหนาเว็บที่คุณกําลงัติดตามไป ลิงกบนหนาเว็บของคุณ 

อาจเปนลิงกภายในที่นําทางไปยังหนาเว็บอ่ืนๆ ภายในไซตของคุณ หรือเปนลิงกภายนอกทีเ่ชื่อมไปสูเน้ือหา 
บนไซตอ่ืนๆ สําหรับทั้งสองกรณีนี้ ยิ่งคุณเขียนขอความการเชื่อมโยงใหชดัเจนเทาไร 
ก็ยิ่งทําใหผูใชเขาถึงไดงายยิ่งข้ึนเทานั้น รวมทั้ง Google ยังเขาใจไดวาหนาเว็บที่คุณกําลงัเชื่อมโยง 
ไปนั้นเก่ียวของกับเรื่องใด 
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วิธีปฏิบัติในการเขียนขอความการเชื่อมโยง 
• เลือกใชขอความที่ไดใจความ - ขอความการเชื่อมโยงที่คณุใชเปนลิงกนัน้ควรใหขอมูลคราวๆ 
เก่ียวกับหนาเว็บปลายทางลิงกนั้นๆ  

หลีกเลี่ยง: 

• การเขียนขอความการเชื่อมโยงดวยคําทัว่ๆ ไป เชน "page" (หนาเว็บ), "article" 
(บทความ) หรอื "click here" (คลิกที่นี)่  

• การเขียนขอความที่หลุดประเด็น หรือไมเก่ียวของกับเนื้อหาในหนาเว็บปลายทางลิงก  
• การใช URL ของหนาเว็บเปนขอความการเชื่อมโยงเปนสวนใหญ (แมจะสามารถใชงาน 

ในลักษณะดังกลาวได เชน เพ่ือการโฆษณาหรืออางอิงที่อยูเว็บแหงใหม)  
 

• เขียนขอความใหกระชบั - สิ่งสําคญัคือขอความสั้นแตสื่อใจความ ซึ่งโดยทั่วไปมักประกอบดวย 

คําไมก่ีคําหรือวลีสั้นๆ  
หลีกเลี่ยง: 

• ขอความการเชือ่มโยงขนาดยาว เชน ประโยคที่เยิ่นเยอหรือยอหนาสั้นๆ  
 

• จัดรปูแบบลิงกที่สะดดุตา – ชวยใหผูใชสามารถแยกแยะไดอยางงายดายวาสวนใดคือขอความธรรมดา 
หรือสวนใดคือลิงกขอความการเช่ือมโยง  ทวา เน้ือหาของคุณจะดอยประโยชนทันทีหากผูใชมองขามลิงก 
ขอความการเชือ่มโยงหรือคลกิโดยไมไดตั้งใจ   

หลีกเลี่ยง: 

• การใช CSS หรอืการจัดรูปแบบขอความทีท่ําใหลิงกดูเหมือนกับขอความทัว่ๆ ไป  
 

• อยาลืมนึกถงึขอความการเชื่อมโยงสําหรับลิงกภายใน - คุณอาจมักจะนึกถึงการสรางลิงก 
ไปยังไซตอ่ืนๆ แตโปรดใสใจกับขอความการเช่ือมโยงสําหรับลิงกภายในใหมากย่ิงข้ึน เพราะจะชวยใหผูใช 
และ Google นําทางมายังไซตของคุณไดงายยิ่งข้ึน  

หลีกเลี่ยง: 

• การใชขอความการเชื่อมโยงทีป่ระกอบดวยคําหลักที่มากเกินจําเปนหรือที่เยิน่เยอ 

เพ่ือดึงดูดเครื่องมือคนหา  

• การสรางลิงกทีไ่มจําเปนซึ่งไมเปนประโยชนตอการนําทางของผูใชในไซต 
 

ใชแท็กหัวขอใหเหมาะสม 

แท็กหัวขอ (โปรดอยาสับสนกบั <head> ของแท็ก HTML หรือ สวนหัวของ HTTP) ใชเพ่ือนําเสนอโครงสรางของ 
หนาเว็บแกผูใช แท็กหัวขอมทีัง้หมด 6 ขนาด และเริ่มตนดวย <h1> ซึ่งเปนสวนสําคญัทีส่ดุ และปดทายดวย <h6> 
ซึ่งมีความสําคญันอยทีส่ดุ
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บนหนาเว็บแสดงขาว เราอาจวางชื่อไซตไวภายในแท็ก <h1> และวางหัวขอขาวไวภายในแท็ก <h2>

 
เน่ืองจากแท็กหัวขอสงผลใหขอความภายในแท็กนั้นมีขนาดใหญกวาขอความอ่ืนๆ ในหนาเว็บ 
ผูใชจึงรับรูไดวาขอความนั้นมคีวามสําคญั และยังชวยใหผูใชทําความเขาใจประเภทของเนื้อหา 
ที่อยูถดัลงไปจากหัวขอนั้นได ขนาดหัวขอทีแ่ตกตางกันไดกอใหเกิดโครงสรางลําดับข้ันของเนื้อหาของคุณ 
ที่ชวยใหผูใชสาํรวจเอกสารของคุณไดงายยิง่ข้ึน 

วิธีปฏิบัติในการใชแท็กหัวขอ 
• จินตนาการวาคุณกําลังรางเคาโครงเนื้อหา  - ไมตางไปจากการเขียนเคาโครงเนื้อหาสาํหรับ 

รายงานเลมใหญ นั่นคือจัดระเบียบขอมูลวาประเด็นหลักและประเด็นรองของเนื้อหาในหนาเว็บ 

ควรอยูที่ใด และตัดสินใจวาควรวางแท็กหัวขออยางไรใหเหมาะสม  
หลีกเลี่ยง: 

• การวางขอความภายในแท็กหวัขอในตําแหนงที่ไมเกิดประโยชนในการจดัโครงสราง 

หนาเว็บ  

• การใชแท็กหัวขอในตําแหนงที่แท็กอ่ืนๆ มีความเหมาะสมกวา เชน <em> และ 

<strong>  

• การใชแท็กหัวขอขนาดแตกตางกันอยางไมเหมาะสม  
 

• กําหนดหัวขอบนหนาเว็บใหเหมาะสม - ไมวางแท็กหัวขออยางพรํ่าเพร่ือ  แท็กหัวขอท่ีปรากฏบนหนาเว็บ 

มากเกินไปทําใหผูใชมีปญหาในการอานขอมูลคราวๆ และยากตอการพิจารณาวาสวนใดคือจุดส้ินสุดหัวขอ 

และสวนใดคือจุดเริ่มตนหัวขอใหม  
หลีกเลี่ยง: 

• การวางแท็กหัวขอบนหนาเว็บอยางฟุมเฟอย  

• การใสขอความทั้งหมดบนหนาเว็บลงในแท็กหัวขอ  

• การใชแท็กหัวขอสําหรับจัดรูปแบบขอความเพียงอยางเดียว ไมไดใชสําหรับจัดโครงสราง  
 

ปรับใชภาพของคุณอยางเหมาะสม 

 
ภาพตางๆ ดูเหมือนเปนสวนประกอบของไซตทีส่ื่อสารไดอยางตรงไปตรงมา แตคุณสามารถเพิ่มประสทิธิภาพ 

การใชงานภาพเหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสดุได ภาพทั้งหมดสามารถมีชื่อไฟลที่แตกตางกัน รวมทั้งแอตทริบิวต 
"alt" ซึ่งคุณควรใชประโยชนจากทั้งสองสิ่งนี ้  
แอตทริบิวต "alt" ชวยใหคุณเขียนขอความสํารองที่จะปรากฏเมื่อมีเหตุขัดของที่ทาํใหไมสามารถแสดงรูปภาพได
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ขอความ alt ของเราในที่นี้เปนขอความสั้นๆ แตอธิบายภาพไดอยางเทีย่งตรง 

 

เหตุใดจึงใชแอตทริบิวตนี ้หากผูใชเขาชมไซตของคุณผานเบราวเซอรที่ไมสนับสนุนภาพ หรือกําลังใชเทคโนโลย ี
อ่ืนๆ เพ่ือเขาชมไซต เชน โปรแกรมอานจอภาพ เน้ือหาของแอตทริบิวต alt จะเปนตัวบอกขอมูลเก่ียวกับภาพนั้นๆ 
ใหผูใชไดรับทราบ  
 

 
ภาพของเราไมสามารถแสดงแกผูใชเน่ืองจากเหตุขัดของบางประการ แตอยางนอยยังปรากฏขอความ alt 

 
เหตุผลอีกประการคือ หากคณุใชภาพเปนลงิก ขอความ alt ของภาพนี้จะทาํงานเชนเดียวกับขอความ 

การเชื่อมโยง ที่ปรากฏเปนลงิกขอความ อยางไรก็ตาม เราไมขอแนะนําใหคุณใชภาพเปนลิงกนําทางภายในไซต 
มากเกินไปในกรณีทีส่ามารถใชลิงกขอความได สุดทาย การปรับชื่อไฟลภาพและขอความ alt ของคุณใหเหมาะสม 

จะชวยใหโครงการคนหาภาพอยาง Google Image Search ทําความเขาใจภาพของคุณไดดียิ่งข้ึน 

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับภาพ 
• ต้ังช่ือไฟลภาพและขอความ alt ใหกระชับแตไดใจความ - เชนเดียวกับสวนประกอบอ่ืนๆ ของหนาเว็บ 

ที่ตองปรับใหเหมาะสม ชื่อไฟลและขอความ alt (สําหรับภาษา ASCII) ที่ดทีี่สดุคือสั้นแตไดใจความ  
หลีกเลี่ยง: 

• การตั้งชื่อไฟลดวยชื่อทั่วๆ ไป เชน "image1.jpg", "pic.gif", "1.jpg" หากเปนไปได 
(บางไซตที่มภีาพนับพันอาจใชการตั้งชื่อภาพโดยอัตโนมตั)ิ  

• การตั้งชื่อไฟลที่ยดืยาว  
• การยัดเยียดคําหลักลงในขอความ alt หรือคัดลอกและวางประโยคทั้งหมดลงไป  

 
• สรางขอความ alt เมื่อใชภาพเปนลิงก - หากคุณตัดสินใจวาจะใชภาพเปนลิงก การใสขอความ alt 
ใหกับภาพชวยให Google ทําความเขาใจเก่ียวกับหนาเว็บทีป่ลายทางลิงกไดดียิ่งข้ึน 
จินตนาการวาคณุกําลังเขียนขอความการเชื่อมโยงเพ่ือใชเปนลิงกขอความ  

หลีกเลี่ยง: 

• การเขียนขอความ alt ที่ยดืยาวซึ่งอาจตองสงสัยวาเปนสแปม  

• การใชเฉพาะภาพเปนลิงกนําทางภายในไซต  
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• จัดเกบ็ภาพไวในไดเรกทอรเีดียวกัน - ไมควรจดัเก็บภาพไวในหลายๆ ไดเรกทอรแีละไดเรกทอรยีอย 

ท่ัวท้ังโดเมนของคุณ แตควรจัดเก็บภาพไวในไดเรกทอรีเดียวกัน (เชน brandonsbaseballcards.com/images/) 
ซึ่งจะทําใหพาธที่ไปยังภาพของคุณไมซับซอน  
 

• ใชชนิดไฟลทีไ่ดรับการสนับสนุนโดยทัว่ไป - รูปแบบของภาพที่เบราวเซอรสวนใหญสนับสนุน ไดแก 
JPEG, GIF, PNG และ BMP  คุณควรกําหนดใหนามสกุลของชื่อไฟลตรงกับชนิดไฟล 

 

การใช robots.txt อยางมีประสิทธิภาพ 

 
ไฟล "robots.txt" จะบอกใหเครื่องมือคนหารบัรูวาสามารถเขาถึงไดหรือไมกอนที่จะรวบรวมขอมูลจากบางสวน 

ของไซตของคุณ ไฟลที่จะตองตั้งชื่อวา "robots.txt" จะถูกวางอยูในไดเรกทอรีรากของไซต  
 

 
ที่อยูของไฟล "robots.txt" ของเรา 

 

 
บอทของเคร่ืองมือคนหาตามมาตรฐานท้ังหมด (แสดงดวยอักขระตัวแทน *) น้ัน ไมควรเขาถึงและรวบรวมเน้ือหา 
ใน /images/ หรือทุก URL ที่พาธข้ึนตนดวย /search 

 
คุณอาจไมตองการใหเกิดการรวบรวมขอมูลในบางหนาเว็บเพจ เน่ืองจากหนาเว็บนั้นๆ อาจไมเปนประโยชนตอผูใช 
แมจะพบหนาเวบ็นั้นในผลการคนหา หากคุณตองการปองกันไมใหเครื่องมือคนหารวบรวมขอมูลหนาเว็บตางๆ 
ของคุณ Webmasters Tools ของ Google ไดใหบริการ เครื่องมือสราง robots.txt เพ่ือชวยคุณสรางไฟลนี ้
โปรดทราบวาหากไซตของคุณใชโดเมนยอยและตองการปองกันการรวบรวมขอมูลในบางหนาเว็บที่อยูบนโดเมนย
อยแหงใดแหงหน่ึง คุณจะตองสรางไฟล robots.txt สําหรับโดเมนยอยน้ันโดยเฉพาะ  หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
robots.txt เราขอแนะนําคูมือศูนยชวยเหลือเว็บมาสเตอรในสวนที่เก่ียวกับ การใชไฟล robots.txt  
 
และยังมีวิธีอ่ืนๆ อีกมากในการปองกันไมใหเน้ือหาปรากฏบนผลการคนหา เชน การเพิ่ม "NOINDEX" 
ลงในเมตาแท็กของ robot การใช .htaccess กับไดเรกทอรทีี่ควบคุมโดยรหัสผาน และการใช Webmaster Tools 
ของ Google เพ่ือลบเน้ือหาท่ีถูกรวบรวมขอมูลออก Matt Cutts วิศวกรของ Google กลาวถึง คําเตือนเก่ียวกับวิธีตางๆ  
ในการปองกัน URL แตละรายการ ผานวดิีโอความชวยเหลือ  

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 

http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://en.wikipedia.org/wiki/GIF
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/03/speaking-language-of-robots.html
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40360
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/01/remove-your-content-from-google.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/01/remove-your-content-from-google.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html


วิธีปฎิบัติสําหรับ robots.txt 
• ใชวิธีอื่นๆ ทีป่ลอดภัยย่ิงกวาเพื่อปกปองเนื้อหาที่ละเอียดออน - คุณไมควรไววางใจทีจ่ะใชเพียงแค 

robots.txt เพ่ือปองกันการเขาถึงเนื้อหาที่เปนประเด็นละเอียดออนหรือเปนความลับ เหตุผลของเราคือ 
เน่ืองจากเครื่องมือคนหายังสามารถอางอิง URL ที่คุณปองกันไวได (ซึ่งแสดงเฉพาะ URL 
แตไมแสดงชื่อหรือตัวอยาง) ถาบังเอิญมีลิงกที่เชื่อมโยงไปยัง URL เหลานั้นในอินเทอรเน็ต (เชน 
ไฟลบันทึกของตัวอางอิง) นอกจากนั้น เครื่องมือคนหาที่ไมไดมาตรฐานหรอืฉอฉลที่ละเลย Robots 
Exclusion Standard อาจฝาฝนคําสั่งของ robots.txt ของคุณ สุดทาย ผูใชทีส่นใจใครรูจะสามารถ 

ตรวจดูไดเรกทอรีหรือไดเรกทอรียอยในไฟล robots.txt และคาดเดาไดวา URL ใดเปน URL ที่มีเน้ือหา 
ที่คุณไมตองการเปดเผย การเขารหสัเนื้อหาหรือปองกันเนื้อหาโดยใชรหสัผานดวย .htaccess 
เปนทางเลือกทีช่วยสรางความปลอดภยัยิ่งข้ึน  

หลีกเลี่ยง: 

• การอนุญาตใหหนาเว็บท่ีดูเหมือนผลการคนหาถูกรวบรวมขอมูล (ผูใชไมชอบการออกจาก 

หนาผลการคนหาหนึ่งไปยังอีกหนาผลการคนหาที่ไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ)  
• การอนุญาตใหหนาท่ีสรางข้ึนโดยอัตโนมัติจํานวนมากท่ีเหมือนกันหรือมีเน้ือหาท่ีแตกตาง 

เพียงเล็กนอยถกูรวบรวมขอมูล "หนาเว็บที่มีเน้ือหาใกลเคียงกับเนื้อหาเดิมจํานวน 
100,000 หนาควรอยูในดชันขีองเครื่องมือการคนหาหรือ"  

• การอนุญาตใหเกิดการสราง URL ซึ่งเปนผลจากบริการพร็อกซีที่จะถูกรวบรวมขอมูล  
 

ระมัดระวัง rel="nofollow" สําหรับลิงก 
 
การกําหนดคาของแอตทริบิวต "rel" ของลิงกใหเปน "nofollow" เปนการบอก Google ใหทราบวาไมควรติดตามลิงก 
เหลานั้นในไซตของคุณหรือสงตอชื่อเสียงของหนาเว็บนั้นไปยังหนาเว็บปลายทางลิงก การใช Nofollow กับลิงก 
ทําไดโดยเพ่ิม rel="nofollow" ลงในแท็กขอความการเชื่อมโยงของลิงกนั้น   
 

 
หากคุณสรางลงิกไปยังไซตทีคุ่ณไมไววางใจหรือไมตองการสงตอความนิยมของไซต ใหใช Nofollow 

 
การกระทําเชนนี้มีประโยชนเม่ือไร หากไซตของคุณมีบล็อกที่อนุญาตใหรับความคดิเห็นจากผูใชทั่วไป ลิงกภายใน 

ความคดิเห็นเหลานั้นสามารถสงตอชื่อเสียงของคุณไปยังหนาเว็บอ่ืนๆ ทีคุ่ณไมไววางใจ พ้ืนที่แสดงความคิด 
เห็นในบล็อกน้ันเส่ียงตอความคิดเห็นขยะอยางมาก การใช Nofollow กับลิงกท่ีผูใชเพ่ิมไวน้ันทําใหม่ันใจไดวาคุณไมไ 
ดเอาชื่อเสียงของไซตที่ไดมาอยางยากเย็นนัน้ไปแลกกับไซตที่เปนสแปม ชุดซอฟตแวรสรางบล็อกหลายๆ ชุด 
ใช Nofollow กับความคิดเห็นผูใชโดยอัตโนมัติอยูแลว ท้ังน้ีคุณสามารถแกไขคาดังกลาวไดดวยตนเองในกรณีท่ีชุดซอฟตแวร 
บางชุดไมมีคุณสมบัติดังกลาว คําแนะนําน้ียังครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในไซตของคุณท่ีอาจเก่ียวของกับเน้ือหาท่ีสรางโดย 
ผูใช เชน สมุดเยี่ยม ฟอรัม กระดานประกาศ หรือรายชื่อผูอางอิง เปนตน หากคุณไววางใจในลิงกที่เพ่ิมเขามา 
โดยบุคคลอ่ืน (เชน หากผูแสดงความคิดเห็นเปนผูท่ีไดรับความไววางใจในไซตของคุณ) ก็ไมจําเปนตองใช Nofollow 
กับลิงกดังกลาว อยางไรก็ตาม การสรางลิงกไปยังไซตที ่Google 
พิจารณาแลววาเปนสแปมอาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงของไซตของคุณ ศูนยชวยเหลือมาสเตอรยังมีเคล็ดลบัอ่ืนๆ 
เก่ียวกับ การหลีกเลี่ยงความคดิเห็นขยะ เชน การใช CAPTCHA และการเปดใชการตรวจสอบความคิดเห็น 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=81749
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html


 
โปรแกรมสงความคิดเห็นขยะจะทิ้งขอความไวในขาวที่เราโพสตไว เพราะตองการชื่อเสยีงของไซตของเรา 

 
การใช Nofollow ยังใชไดในกรณีที่คุณเขียนเนื้อหาและตองการอางอิงเว็บไซต แตไมตองการสงชื่อเสียงของไซต 
ไปยังเว็บไซตนัน้ เชน นึกภาพวาคุณกําลังเขียนบล็อกเก่ียวกับการสงความคิดเห็นขยะ 
และคุณตองการอางอิงไซตทีแ่สดงความคิดเห็นขยะไวที่บลอ็กของคุณกอนหนานี ้คุณตองการเตือนไซตอ่ืนๆ 
จึงเปดเผยลิงกไวในเน้ือหาของคุณ ทวา คุณไมไดตองการสงช่ือเสียงของไซตของคุณใหกับเว็บไซตน้ันผานทางลิงก 
ดังกลาว กรณีเชนนี้คือกรณีที่เหมาะสมที่จะใช Nofollow 
 
สุดทายนี ้หากคุณสนใจในการใช Nofollow กับลิงกทั้งหมดในหนาเว็บ คุณสามารถใช "nofollow" 
ในเมตาแท็กของโรบอท ซึ่งอยูภายในแท็ก <head> ของ HTML ประจาํหนาเว็บนั้นๆ Webmaster Central Blog 
มีขอมูลที่เปนประโยชนเก่ียวกับ การใชเมตาแท็กของโรบอท วิธีนี้เขียนเปนแท็กไดวา <meta name="robots" 
content="nofollow">

 
วิธีนี้จะหามการติดตามลิงกทั้งหมดบนหนาเว็บ 

 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/03/using-robots-meta-tag.html
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ประชาสัมพันธเสริมเว็บไซตของคุณดวยวิธีท่ีเหมาะสม 

 
ในขณะที่ลิงกสวนใหญที่มายังไซตของคุณจะเพ่ิมข้ึนทีละเลก็ละนอย เน่ืองจากผูใชคนพบเนื้อหาของคุณ 
ผานการคนหาหรือดวยวิธีอ่ืนๆ และติดตามลิงกน้ันมา Google เขาใจวาคุณตองการใหผูอ่ืนไดรับทราบถึงความทุมเท 
ที่คุณมีใหกับเนื้อหาเนื้อหาในไซตของคุณ การประชาสัมพันธเน้ือหาใหมๆ ของคุณอยางมีประสทิธิภาพนั้น 
ยอมทําใหผูท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกันกับคุณคนพบไซตของคุณไดรวดเร็วย่ิงข้ึน เชนเดียวกับประเด็นสวนใหญท่ีกลาวถึง 
ในคูมือน้ี การยึดติดกับคําแนะนํานี้มากเกินไปอาจทําใหชื่อเสยีงของไซตของคุณดางพรอยได  
 

วิธีปฏิบัติเพื่อประชาสัมพันธเว็บไซตของคุณ 

• เขียนบล็อกเพ่ือบอกเลาเร่ืองราวหรือบริการใหมๆ - การโพสตบล็อกในไซตของคุณท่ีเปนการบอกให 
ผูเขาชมบล็อกของคุณอยูเปนประจํารับทราบวาคุณไดเพ่ิมเติมสิ่งใหมๆ ไวในไซตแลวนับเปนวิธีที่ด ี

ในการประชาสัมพันธเน้ือหาหรือบริการใหมๆ นอกจากน้ี เว็บมาสเตอรอ่ืนๆ ท่ีติดตามไซตของคุณหรือฟด RSS 
อาจเลือกอานเรื่องราวของคุณเชนเดียวกัน  
 

• อยาลืมประชาสัมพันธผานชองทางอื่นๆ – การทุมเทความพยายามเพื่อประชาสัมพันธบรษัิทหรือไซต 
ของคุณผานชองทางอ่ืนนอกเหนือจากอินเทอรเน็ตยอมไดรบัผลตอบแทน เชน หากคุณมีไซตธุรกิจ 
อยาลืมใส URL นั้นลงไปในนามบัตร หัวจดหมาย หรือโปสเตอร เปนตน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสง 
จดหมายขาวผานเมลไปยังลูกคาเปนประจาํ เพ่ือแจงใหพวกเขารับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาใหมๆ 
บนเว็บไซตบรษัิทของคุณ  
 

• รูจักใชไซตส่ือสังคมออนไลน – ไซตที่สรางข้ึนเพ่ือการปฏิสัมพันธและการแบงปนขอมลูระหวาง 
ผูใชนั้นทาํใหการจับคูความสนใจของกลุมผูใชเขากับเนื้อหาไซตที่เก่ียวของทําไดงายยิ่งข้ึน  

หลีกเลี่ยง: 

• การพยายามเผยแพรเน้ือหาเลก็ๆ นอยๆ ที่คุณสรางข้ึนใหมแตละครั้ง ควรประชาสัมพันธ 
ขาวสําคัญที่นาสนใจเทานั้น  

• การใชกลยทุธเพ่ือหลอกลวงวาเนื้อหาของคุณติดอันดับยอดนิยมในเครื่องมือคนหา   
 

• เพิ่มขอมูลธรุกิจของคุณไวกับศูนยธุรกิจทองถิ่นของ Google - หากคุณทําธรุกิจในทองถิ่น 
การฝากขอมูลธุรกิจของคุณไวกับ ศูนยธุรกิจทองถิ่น ของ Google จะชวยใหคุณเขาถึงลูกคาผาน 
Google Maps และการคนหาทางเว็บศูนยชวยเหลือเว็บมาสเตอรยังมีเคลด็ลับอ่ืนๆ เก่ียวกับ 
การประชาสัมพันธธุรกิจทองถิน่ของคุณ  
 

• เขาหาผูทีอ่ยูในชุมชนที่เกี่ยวของกับไซตของคุณ – มีไซตอีกมากมายที่มีเน้ือหาคลายคลึง 
กับไซตของคณุ การติดตอสือ่สารกับไซตเหลานี้มักใหประโยชนเสมอ ประเด็นสําคญัๆ 
ในวงการหรือชมุชนของคุณสามารถจุดประกายความคิดใหมๆ  ใหกับเนื้อหา หรือสรางแหลงขอมูลที่ด ี

สําหรับชุมชมได   
 

หลีกเลี่ยง: 

• การสงสแปมคําขอใหกดลิงกไปยังไซตท้ังหมดท่ีมีเน้ือหาเก่ียวของกับเน้ือหาในไซตของคุณ  

• การซื้อลิงกจากไซตอ่ืนโดยหวงัที่จะไดรับการจัดอันดับหนาเว็บมากกวาตองการอัตรา 

การเขาชมไซต  

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  
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ใชประโยชนจาก Webmaster Tools โดยไมเสียคาใชจาย 

 
เครื่องมือคนหาสวนมาก เชน Google ไดใหบริการเครื่องมือสําหรบัเว็บมาสเตอรโดยไมเสียคาใชจาย Webmaster 

Tools ของ Google ชวยใหเวบ็มาสเตอรสามารถควบคุมการโตตอบระหวาง Google กับเว็บไซตไดดยีิ่งข้ึน 
และยังไดรับขอมูลที่มีประโยชนเก่ียวกับเว็บไซตของตนจาก Google การใชงาน Webmaster Tools 
ไมไดทําใหไซตของคุณไดรับสิทธิพิเศษใดๆ อยางไรก็ตาม เครื่องมือนี้จะชวยคุณระบุปญหา (ถาแกไขได) 
ที่ชวยปรับปรุงการแสดงไซตในผลการคนหา ดวยบริการน้ี เว็บมาสเตอรสามารถ: 

• ตรวจสอบวา สวนใดของไซตที่มีปญหาการรวบรวมขอมูลดวย Googlebot 
• อัปโหลด ไฟล Sitemap แบบ XML  
• วิเคราะหและสรางไฟล robots.txt  
• ลบ URL ทีผ่านการรวบรวมขอมูลดวย Googlebot  
• ระบุโดเมนที่ตองการ  
• จัดการปญหาตางๆ ดวยแท็กชือ่และเมตาแทก็คําอธิบาย  
• เขาใจ ขอความคนหายอดนิยมที่ใชเขาถึงไซต  
• ดูตัวอยาง วิธีที ่Googlebot พบหนาเว็บตางๆ  
• ลบ Sitelink ทีไ่มตองการ ซึ่ง Google อาจใชในผลการคนหา  
• รับการแจงเตือนการละเมิดหลกัเกณฑคุณภาพ และไฟลสําหรับการพจิารณาไซตใหม file for a site 

reconsideration 
 

Yahoo! (Yahoo! Site Explorer) และ Microsoft (Live Search Webmaster Tools) ใหบริการเครื่องมือ 

สําหรับเว็บมาสเตอรโดยไมเสยีคาใชจายดวยเชนกัน 

การใชประโยชนจากบริการวิเคราะหเว็บ 

 
หากคุณไดปรับปรุงการรวบรวมขอมูลและการจัดทาํดชันีไซตโดยใช Webmaster Tools ของ Google 
หรือบริการอ่ืนๆ คุณอาจอยากรูเก่ียวกับอัตราการเขาชมที่มายงัไซตของคุณ โปรแกรมวิเคราะหเว็บเชน Google 
Analytics จะเปนแหลงขอมูลเชิงลึกที่มคีาสาํหรับขอมูลที่คณุอยากรู คุณสามารถใชโปรแกรมเหลานี้เพ่ือ: 

• ศึกษาวิธีการเขาถึงไซตและพฤติกรรมการใชไซตของผูใชโดยละเอียด  

• คนพบเนื้อหายอดนิยมบนไซตของคุณ  

• ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับไซตของคุณ (เชน การเปลี่ยนแปลงแท็กชื่อ 

และเมตาแท็กคําอธิบายทําใหอัตราการเขาชมจากเครื่องมือคนหาเพิ่มข้ึนหรือไม) 

สําหรับผูใชข้ันสูง ขอมูลที่ไดรบัจากชุดการวิเคราะห ซึ่งรวมกับขอมูลจาก ไฟลบันทึกของเซิรฟเวอร 
ของคุณจะแสดงรายละเอียดเกีย่วกับพฤติกรรมผูเขาชมในการโตตอบกับเอกสารของคุณ (เชน คําหลักอ่ืนๆ 
ที่ผูคนหาใชเพ่ือคนหาไซตของคุณ)  
 
 
สุดทายน้ี Google ยังมีบริการเคร่ืองมือท่ีเรียกวา เคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภาพเว็บไซตของ Google ซ่ึงจะใหคุณไดทดลอง 

กับผูเขาชมเพือ่ดูวาการเปลีย่นแปลงใดบนหนาเว็บจะทาํใหเกิดอัตราการแปลงที่ดทีีสุ่ด การใชเครื่องมือนี้รวมกับ 

Google Analytics และ Webmaster Tools ของ Google (ดูวิดีโอของเราเกี่ยวกับการใช "Google Trifecta") 

ถือเปนวิธีที่มีประสทิธภิาพในการเริ่มพัฒนาไซตของคุณ 

 
คูมือสําหรับผูเร่ิมตนใชโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหาของ Google ฉบับที่ 1.1, 13 พฤศจิกายน 2551  

ฉบับลาสุดอยูท่ี Google Webmaster Central 
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แหลงทรัพยากรที่มีประโยชนสําหรับเว็บมาสเตอร 
 
ฟอรัมชวยเหลอืเว็บมาสเตอรของ Google - โปรดแจงใหเราทราบหากมคีาํถามหรือคําตชิมเกี่ยวกับคูมอืของเรา 
Google Webmaster Central Blog - ขอมูลที่อัปเดตตลอดเวลาเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงเว็บไซตของคุณจากชาว 
Google 
ศูนยชวยเหลือเว็บมาสเตอรของ Google - พรัง่พรอมดวยเนื้อหาโดยละเอียดในประเด็นตางๆ เก่ียวกับเว็บมาสเตอร 
Webmaster Tools ของ Google - เพ่ิมประสทิธิภาพการโตตอบระหวาง Google และเว็บไซตของคุณ 
หลักเกณฑสําหรับเว็บมาสเตอรของ Google - หลักเกณฑเก่ียวกับการออกแบบ เน้ือหา เทคนคิ และคุณภาพจาก 
Google 
Google Analytics - คนหาแหลงของผูเขาชมของคุณ สิ่งที่พวกเขาดู และการเปลี่ยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน 
เครื่องมือเพ่ิมประสทิธภิาพเว็บไซตของ Google – ทําการทดลองในหนาเว็บเพ่ือดูวาสิ่งใดมีประสิทธภิาพและสิ่งใด 

ไมมีประสิทธภิาพ 
เคล็ดลับการเลอืกใชโปรแกรมเพิ่มประสทิธิภาพเครื่องมือคนหา (SEO) - หากคุณตองการผูชวย เคล็ดลับเหลานี ้
อาจสามารถชวยใหคุณเลือกบริษัท SEO ได 
 
 
เน้ือหาของเอกสารนี้ไดรับอนญุาตใชงานภายใต Creative Commons Attribution 3.0 License 
เวนเสียแตมีการระบุเปนอ่ืน
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