
การจดัอนัดบัของ google 

ถา้เป็นคนทีคุ่น้เคยกบัเรือ่ง seo พวกเราจะตอ้งรูจั้กกบั algorithm ของ google ทีเ่ป็นปัจจัย
หลักที ่google ใชใ้นการจัดอนัดับ ไมว่า่จะเป็น page rank, hilltop, trust rank, caffeine, 
panda, penguin, hummingbird และอืน่ ๆ แตส่ิง่ทีบ่างคนอาจไมรู่ค้อื google ใช ้ปัจจัย
มากกวา่ 200 ปัจจัยในการจัดอนัดับ คอือะไรบา้งเราลองมาดกูนั 

 

1. อายขุองโดเมน โดเมนทีม่อีายนุานกวา่จะไดอ้นัดับทีด่กีวา่ สิง่นีย้นืยนัโดย matt cutt 

2. keyword ในชือ่โดเมน โดเมนทีม่ ีkeyword ในชือ่โดเมน จะไดเ้ปรยีบในการจัดอนัดับในค า
นัน้ ๆ 

3. keyword ในชือ่โดเมนโดยเป็นค าแรกของโดเมน อยา่งเชน่ ของเลน่ใหม.่com ก็จะมกีารจัด
อนัดับทีด่ใีนค าวา่ “ของเลน่” มากกวา่โดเมนทีไ่มม่คี านีใ้นชือ่ หรอืมคี านีแ้ตไ่มใ่ชค่ าแรกของชือ่
โดเมน 

4. การจดอายโุดเมนนาน สง่ผลตอ่การจัดอนัดับดว้ย เนือ่งจาก google มองวา่โดเมนทีต่ัง้ใจท า
นัน้จะจา่ยเงนิคา่โดเมนลว่งหนา้หลาย ๆ ปี ในขณะทีเ่ว็บทีท่ าแบบฉาบฉวยจะจดอายเุพยีงปีสอง
ปี ดังนัน้อายทุีเ่หลอือยูข่องโดเมนจะชว่ยสง่ผลกบัอนัดับดว้ย 

5. keyword ใน subdomain จะชว่ยสง่ผลทีด่ตีอ่การจัดอนัดับเชน่กนั 

6. ประวตัขิองโดเมนนัน้ ๆ การทีโ่ดเมนมกีารเปลีย่นชือ่เจา้ของ หรอืมกีารหมดอายแุตไ่มม่กีาร
ตอ่หลาย ๆ ครัง้ เป็นสิง่บอก google วา่โดเมนนีไ้มใ่ชโ่ดเมนเกา่ แตเ่ป็นโดเมนทีเ่ริม่ท าใหม ่
google อาจเริม่นับคา่ใหมก่บัโดเมนประเภทนี้ 

7. โดเมนทีช่ ือ่โดเมนตรงกบั keyword เลย แน่นอนวา่โดเมนประเภทนีจ้ะท าอนัดับไดด้ใีนค านัน้ 
ๆ แตถ่า้เว็บนัน้ถกูสรา้งโดยไมใ่ชเ่ว็บคณุภาพ google กจ็ะลดอนัดับโดเมนพวกนีล้ง ซึง่ตรงนี้
ยนืยันโดย matt cutt 

8. การเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวเจา้ของโดเมน whois การจดโดเมนเราสามารถเลอืกจดแบบ 
private whois ซึง่จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของเรา สิง่นี ้google มองวา่ถา้เว็บทีถ่กูตอ้ง ยอ่มไมก่ลัว
การเปิดเผยขอ้มลู การทีเ่ว็บซอ่นเรน้อะไรบางอยา่งยอ่มไมใ่ชเ่รือ่งด ี

9. การลงโทษ โดยใชข้อ้มลู whois ถา้มเีว็บใด ๆ ที ่google ลงโทษ ไมว่า่จะเป็นเรือ่ง spam 
หรอืการฝ่าฝืนขอ้หา้มอืน่ ๆ ของ google เว็บไซตอ์ืน่ทีข่อ้มลู whois เป็นเจา้ของเดยีวกนั อาจ
โดนผลลบตามไปดว้ย 

10. นามสกลุโดเมน เชน่ .th อาจชว่ยสง่ผลใหเ้ว็บนัน้ท าอันดับใน google.co.th ไดด้ ี
เหมอืนกบัเว็บไซต ์ประเทศอืน่ ๆ ทีจ่ะท าอนัดับในประเทศนัน้ ๆ ไดด้ ีแตส่ิง่นีอ้าจสง่ผลการจัด
อนัดับใน google.com ทีแ่ยก่วา่ปกต ิ

11. keyword ในหวัขอ้เว็บ สง่ผลกบัการท า seo ในค านัน้ ๆ 

12. การใส ่keyword ในค าแรกของหวัขอ้เว็บ 



13. keyword ใน meta description 

14. การใสค่ านัน้ ๆ ทีต่อ้งการลงใน H1 tag 

15. การใชค้ านัน้ ๆ หลาย ๆ ครัง้ในบทความ จะบอกวา่บทความนีเ้กีย่วขอ้งกบัค านัน้ ๆ สง่ผลตอ่
การที ่search engine จะน าไปจัดอนัดับ 

16. จ านวนค าของบทความ บทความทีม่จี านวนค ามากกวา่ยอ่มสง่ผลดกีวา่บทความทีม่จี านวน
ขอ้ความสัน้ ๆ 

17. ความหนาแน่นของค าทีต่อ้งการในบทความสง่ผลตอ่การจัดอนัดับ แตก่ารใชค้ ามากเกนิไป 
ยอ่มสง่ผลเสยีเชน่กนั 

18. LSI (Latent semantic indexing keyword) ในบทความไมค่วรเนน้แตค่ าทีต่อ้งการ แต่
ควรเนน้ค าทีเ่ป็น LSI ดว้ย คอื keyword ทีใ่กลเ้คยีงหรอืเกีย่วขอ้งกนั 

19. LSI ในหวัขอ้ และ meta description 

20. ความเร็วในการโหลดหนา้เว็บ ชว่ยสง่ผลตอ่การจัดอนัดับ ยิง่ไฟลเ์ล็ก โหลดไดเ้ร็ว จะยิง่มี
ผลด ี

21. บทความทีซ่ ้ากนั จะสง่ผลเสยีตอ่การจัดอนัดับ 

22. การใช ้rel=canonical อยา่งเหมาะสม จะท าให ้google รูว้า่เราไมไ่ดต้ัง้ใจท าบทความซ ้า
กนั 

23. ความเร็วในการโหลดหนา้เว็บผา่น browser chrome เป็นทีรู่ก้นัวา่ chrome เป็นของ 
google อะไรที ่chrome ไมป่ลืม้ google กไ็มช่อบตามไปดว้ย 

24. การท า seo ใหก้บัรปูภาพ ไมว่า่จะเป็นชือ่รปู alt text, title, description, caption ของรปู 

25. ความสดใหมข่องบทความ เป็นสิง่ที ่caffeine algorithm ใชใ้นการจัดอนัดับ เพราะ google 
เชือ่วา่ บทความทีเ่ขยีนไวน้าน ๆ อาจลา้สมัยไปแลว้ จงึสรา้ง caffeine ขึน้มาเพือ่ใหบ้ทความที่
ใหมก่วา่ซึง่อาจจะมขีอ้ความทีม่ขีอ้มลูทีท่ันสมัย กวา่ ไดอ้ันดับทีด่กีวา่ 

26. การแกไ้ขบทความ ท าให ้google รูว้า่บทความนีเ้ปลีย่นไป มคีวามสดใหมก่วา่บทความเกา่ 
จะไดอ้นัดับทีด่ขี ึน้ แตก่ารเปลีย่นแปลงนัน้ควรเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นการเขยีนขอ้ความใหม่ 
เพิม่เขา้มา มากกวา่การเปลีย่นแคค่ าไมก่ีค่ า 

27. ความถีใ่นการแกไ้ขบทความ ยิง่บทความเปลีย่นบอ่ย google ยิง่รับรูถ้งึความสดใหมข่อง
บทความ 

28. การมคี าทีต่อ้งการปรากฎอยูใ่น ค า 100 ค าแรกจะเป็นสิง่ทีช่ว่ยใหก้ารจัดอนัดับของ google 
ใหด้ขีึน้ 

29. keyword ทีต่อ้งการใน H2, H3 tag 



30. การเรยีงค าทีถ่กูตอ้งอยา่งเชน่ ท าบญุวนัเกดิ จะสง่ผลใหอ้นัดับค าวา่ ท าบญุวนัเกดิ ดกีวา่
การใช ้วนัเกดิท าบญุ 

31. การท า Link ออกไปยงัเว็บคณุภาพ 

32. การท า Link ออกไปเว็บอืน่ อยา่งเชน่ถา้เว็บของคณุเกีย่วกบักระตา่ย การท า link ไปยงัเว็บ
ตุก๊ตาจากหนา้นัน้ อาจจะเป็นการบอก google วา่หนา้เว็บนัน้เกีย่วกบัตุก๊ตากระตา่ย ไมใ่ชแ่ค่
กระตา่ย 

33. การใชไ้วยากรณ์ทีถ่กูตอ้ง ส าหรับภาษาองักฤษ การใชบ้ทความมั่ว ๆ ไวยากรณ์ไมถ่กูตอ้ง
จะสง่ผลเสยี แตไ่มแ่น่ใจวา่ google เกง่ขนาดรูไ้วยากรณภ์าษาไทยและภาษาอืน่ ๆ ไดห้รอืไม่ 
แตก่ารใชอ้ยา่งถกูตอ้งไวก้อ่นกเ็ป็นสิง่ด ี

34. บทความเป็นบทความทีค่ัดลอกมาหรอืเป็นบทความทีเ่ขยีนขึน้ใหม ่บทความทีเ่ขยีนขึน้ใหม่
ยอ่มท าอันดับไดด้กีวา่ 

35. บทความเสรมิทีเ่ป็นประโยชนจ์ะชว่ยใหเ้พิม่คณุภาพใหก้บัหนา้เว็บ ซึง่ชว่ยในการจัดอนัดับ
ของ google ดังนัน้การท าเว็บควรนกึถงึคนอา่นเว็บเราวา่จะไดป้ระโยชนอ์ะไรบา้งจากบทความ 
ของเรา 

36. จ านวนลงิกอ์อกทีไ่มม่ากเกนิไป 

37. การใสร่ปู วดีโีอหรอืไฟลส์ือ่อืน่ ๆ ในบทความจะชว่ยเรือ่งคณุภาพของบทความ 

38. จ านวนของลงิกภ์ายในเว็บเดยีวกนัทีล่งิกม์าหาหนา้นัน้ 

39. คณุภาพของลงิกภ์ายในเว็บเดยีวกนั ความเกีย่วขอ้งของเนือ้หาหนา้อืน่ทีล่งิกม์าหา และ 
pagerank ของหนา้นัน้ ๆ 

40. การทีม่ลีงิกอ์อกไปยงัหนา้เว็บทีไ่มม่อียู ่สง่ผลเสยีตอ่การจัดอนัดับของเว็บ การทีเ่ว็บม ีlink 
เสยีจ านวนมากหมายถงึ เว็บนัน้ทีถ่กูทิง้ ไมเ่อาใจใส ่

41. ระดับการอา่น เป็นสิง่หนึง่ที ่google ใชใ้นการจัดอนัดับ แบง่ออกเป็นสามขัน้ ขัน้ตน้ ขัน้
กลาง ขัน้สงู แลว้แคร่ะดับของค าศัพทท์ีใ่ชใ้นบทความ ยิง่เว็บเราจัดอยูใ่นระดับสงูกจ็ะยิง่ได ้
อนัดับด ีแตก่ารจัดอนัดับภาษาไทยคงไมเ่หมอืนภาษาองักฤษ 

42. ลงิก ์affiliate การม ีlink ประเภทนีใ้นเว็บไซตก์ไ็มใ่ชผ่ลเสยีอะไรตามใดทีค่ณุไมใ่สม่ัน 
“มาก”เกนิพอด ีซึง่อาจจะโดน google เพง่เล็งไดว้า่เป็นเว็บ “thin affiliate site” คอืเว็บทีม่ี
เนือ้หานอ้ยเกนิไป แตม่ ีlink affiliate มากเกนิไป 

43. การใส ่tag html ผดิพลาด หรอืการ verify wc3 แลว้มคีวามผดิพลาดจ านวนมาก เป็น
สญัญาณวา่เว็บนัน้ไมไ่ดค้ณุภาพ แตบ่างคนกลับคดิตรงขา้มเรือ่งการ verify wc3 วา่อาจใหผ้ล
ตรงขา้ม 

44.หนา้เว็บของโดเมนทีม่ ีauthority มากกวา่ยอ่มอนัดับดกีวา่เว็บทีม่คีา่นอ้ยกวา่ 

45.pagerank ของหนา้นัน้ PR ทีส่งูกวา่ยอ่มไดอ้นัดับดกีวา่ 



46.ความยาวของ URL URL ทีย่าวมาก ๆ อาจเป็นผลเสยีกบัการมองเห็นของผลลัพทก์ารคน้หา 

47. ทีอ่ยู ่URL หรอื URL path ยิง่หนา้นัน้อยูใ่กลก้บัหนา้แรกเว็บกย็อ่มได ้authority มากกวา่
หนา้อืน่ 

48. แมว้า่ยงัไมม่กีารพสิจูน ์แต ่google เองมสีทิธบิัตรทีพ่ดูถงึระบบทีอ่นุญาตใหผู้แ้กไ้ขทีเ่ป็น
คนจรงิ ๆ สามารถแกไ้ขบางอยา่งทีอ่าจสง่ผลกบัการจัดอนัดับได ้

49. หนา้หมวดหมู ่เป็นสิง่ทีร่วบรวมหนา้ทีม่เีนือ้หาคลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั ซึง่จะท าใหอ้ันดับหนา้ที่
อยูใ่นหนา้หมวดหมูด่ขี ึน้ในค านัน้ 

50. ป้ายก ากบั เชน่ wordpress tag การเชือ่มโยงบทความทีค่ลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั ซึง่ 
wordpress tag ตอบสนองสิง่นีเ้ป็นอยา่งด ี

51. การม ีkeyword ใน url 

52. หมวดหมูใ่น URL ซึง่อา่นไดโ้ดย google อาจจะชว่ยให ้google จัดอนัดับและแสดงไดด้ี
ขึน้วา่หนา้เว็บเราเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งอะไร 

53. การอา้งองิและแหลง่ทีม่า หนา้เว็บทีม่กีารอา้งองิ และแหลง่ทีม่า อาจบอกถงึคณุภาพของ
หนา้เว็บนัน้ ซึง่ google เองกย็งับอกวา่ผูอ้า่นนัน้ควรจะดวูา่บทความมแีหลง่ทีม่าหรอืไม่ 

54. การใช ้bullets และตัวเลข จะชว่ยแบง่บทความของคณุใหผู้อ้า่น อา่นงา่ยขึน้ ท าให ้
บทความเป็นมติรกบัผูอ้า่นมากขึน้ google ชอบบทความทีม่ ีbullets และตัวเลข 

55. ล าดับหนา้ในไฟล ์sitemap สิง่นีอ้าจสง่ผลตอ่การจัดอนัดับเชน่เดยีวกนั 

56. การมลีงิกอ์อกมากเกนิไป สง่ผลเสยีตอ่การจัดการอนัดับของเว็บ 

57. จ านวนค าอืน่ ๆ ในหนา้นัน้ในการจัดอันดับ ถา้มคี าอืน่ ๆ อกีหลายค าทีห่นา้นัน้เนน้ กส็ง่ผล
ให ้google มองวา่เป็นหนา้คณุภาพ 

58. อายขุองหนา้นัน้ แมว้า่ google จะชอบเนือ้หาทีส่ดใหม ่หนา้เกา่ ๆ ทีอ่ปัเดตบอ่ย ๆ กใ็หผ้ล
ดกีวา่หนา้เว็บใหม ่ๆ 

59. หนา้ตาเว็บทีเ่ป็นมติรกบัผูอ้า่นท าให ้google มองวา่เป็นเว็บคณุภาพ 

60. parked domain google ใหค้วามส าคัญกบั parked domain นอ้ยลงตัง้แตก่ารอปัเดตเมือ่ 
Dec 2011 

61. บทความทีม่ปีระโยชน ์

62. บทความทีม่สีาระและไมซ่ ้าใคร google นัน้ลงโทษเว็บทีม่บีทความซ ้า ๆ หรอืบทความนอ้ย
แตม่ ีlink ออกมากเกนิไป 

63. หนา้ตดิตอ่เรา เป็นสิง่หนึง่ทีเ่ว็บควรม ีเพราะ google ชอบเว็บทีม่ขีอ้มลูใหต้ดิตอ่ได ้และถา้
ขอ้มลูตรงกบั whois กอ็าจชว่ยมากขึน้ 



64. trustrank หรอื domain trust จ านวน link ทีเ่ว็บคณุไดจ้ากเว็บอืน่ โดยเฉพาะเว็บทีม่ ี
trustrank สงูหรอืเว็บที ่google เรยีกวา่ seed sites 

65. โครงสรา้งเว็บไซต ์ชว่ย google จัดการกบับทความในเว็บคณุไดเ้ป็นอยา่งด ี

66. การอปัเดตเว็บบอ่ย ๆ โดยเฉพาะถา้เป็นเนือ้หาทีไ่มซ่ ้าใคร 

67. จ านวนหนา้เว็บ เว็บทีม่จี านวนหนา้เยอะ ท าให ้google มองวา่เป็นเว็บคณุภาพ 

68. การมไีฟล ์sitemap ไฟลน์ีช้ว่ยให ้search engines รูจั้กเว็บไซตค์ณุดขีึน้ 

69. site uptime การทีเ่ว็บ down นัน้สง่ผลเสยีตอ่การจัดอนัดับเว็บคณุ 

70 ทีอ่ยูข่องเซฟิเวอร ์: ทีอ่ยูข่องเซฟิเวอรอ์าจจะมผีลท าใหเ้ว็บของคณุมอีนัดับตา่งกนัไปในแต่
ละ ประเทศได ้โดยเฉพาะเมือ่เป็นการคน้หาแบบเจาะจงพืน้ที ่

71 SSL Certificate (ส าหรับเว็บอคีอมเมริซ์) กเูกิล้ยนืยนัวา่พวกเขาท าการเกบ็ขอ้มลู SSL 
certificate ดว้ย ดังนัน้นีจ่งึเป็นเหตผุลนงึวา่ google อาจจะจัดอนัดับเว็บอคีอมเมริซ์ทีม่ ีSSL 
certificates สงูกวา่เว็บอืน่ ๆ 

72 เงือ่นไขการใหบ้รกิารและหนา้สว่นตัว สองหนา้นีจ้ะชว่ยบอก google วา่เว็บไซตน์ีเ้ป็นเว็บที่
มคีวามน่าเชือ่ถอืในโลกออนไลน ์

73 เนือ้หาทีซ่ ้ากนับนเว็บ: หนา้ทีซ่ ้าซอ้นและ meta information ทีเ่หมอืนกนัทกุหนา้ในเว็บ
อาจจะท าใหเ้ว็บไซตข์องคณุอนัดับต ่าลง 

74 เมนูแบบ Breadcrumb เป็นเมนูทีช่ว่ยใหผู้เ้ยีย่มชม รวมไปถงึ search engines รูว้า่ตอนนี้
หนา้ทีพ่วกเขาอยูนั่น้อยูต่รงสว่นไหนของเว็บ ซึง่บางเว็บไซตอ์า้งวา่มันชว่ยในเรือ่งการจัดอนัดับ
ดว้ย 

75 การออกแบบใหร้องรับอปุกรณม์อืถอื การออกแบบเว็บไซตใ์หร้องรับอปุกรณม์อืถอืตา่ง ๆ 
(responsive website) จะชว่ยใหต้ดิอนัดับทีด่ใีนการคน้หาโดยใชอ้ปุกรณม์อืถอื 

76 Youtube แน่นอนวา่วดีโีอเว็บ youtube สามารถท าอนัดับใน google ไดด้ ีเหตผุลงา่ย ๆ ก็
แคเ่จา้ของเดยีวกนั 

77 เว็บไซตท์ีย่ากตอ่การใชง้าน หรอืดหูนา้เว็บ จะท าใหอ้นัดับแยล่งเนือ่งจากผูเ้ยีย่มชมใชเ้วลา
บนเว็บไซตน์อ้ยกวา่เว็บทั่ว ไป รวมดจู านวนหนา้ทีด่นูอ้ยกวา่ การกลับเขา้มาดอูกีครัง้ทีต่ ่า 

78 การใช ้google analytics และ google webmaster tools หลายคนมคีวามเชือ่วา่ถา้มกีาร
ตดิตัง้สองโปรแกรมนีบ้นเว็บจะชว่ยเรือ่งการ เกบ็ขอ้มลู และสง่ผลโดยตรงตอ่การจัดอนัดับ
เนือ่งจากไดใ้หข้อ้มลูของเว็บคณุตามที ่google ตอ้งการ 

79 ค าวจิารณจ์ากผูเ้ยีย่มชม/ชือ่เสยีงของเว็บไซต ์ค าวจิารณบ์นเว็บไซตท์ีม่ชี ือ่เสยีงตา่ง ๆ จะ
สง่ผลตอ่การจัดอนัดับ ซึง่เราไดเ้ห็นความพยายามจะใชส้ิง่นีเ้ขา้มารว่มจัดอนัดับหลายครัง้ 
เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถใหค้ะแนนเว็บเพือ่ลดปัญหาการสรา้ง link ทีเ่นน้เรือ่ง seo มากกวา่เป็น link 
ตามธรรมชาต ิ



80 ลงิกจ์ากเว็บทีม่อีายเุกา่แกใ่หผ้ลดมีากกวา่ลงิกจ์ากเว็บใหม ่ๆ 

81 จ านวนลงิกท์ีล่งิกไ์ปทีห่นา้หลักของเว็บ เป็นหนึง่ในปัจจัยส าคัญในการจัดอนัดับของ 
google 

82 จ านวนของลงิกท์ีไ่ดจ้ากเว็บทีม่ ีIP class C แตกตา่งกนั ยิง่หลากหลายเทา่ไหรก่็ยิง่เป็น
ผลดกีบัเว็บคณุ 

83 จ านวนลงิกจ์ากหนา้ตา่ง ๆ แมว้า่จะเป็นหลาย ๆ หนา้ในเว็บเดยีวกนั แตจ่ านวนทีล่งิกม์าก็
สง่ผลตอ่การจัดอนัดับ 

84 Alt Tag ส าหรับ ลงิกร์ปูภาพ อยา่ลมืใสใ่หก้บัรปูภาพในเว็บคณุ  

85 ลงิกจ์ากเว็บ .edu หรอื .gov แมว้า่ Matt Cutts เองจะบอกวา่ ลงิกจ์ากเว็บพวกนีไ้มไ่ด ้
ส าคัญกวา่ลงิกจ์ากเว็บทั่ว ๆ ไป แตห่ลายคนไมเ่ชือ่ และมั่นใจวา่การไดล้งิกจ์ากเว็บ .edu และ 
.gov สง่ผลดกีวา่ลงิกจ์ากเว็บทั่วไปแน่ ๆ 

86 pagerank ของหนา้ทีท่ าลงิกม์าหาเว็บคณุ ยิง่สงูยิง่ด ี

87 คา่ authority ของเว็บทีท่ าลงิกม์าหาเว็บคณุ เชน่การไดล้งิกจ์ากหนา้เว็บ pr2 เหมอืนกนั 
แตห่นา้หลักเว็บแรก pr3 ในขณะทีเ่ว็บทีส่องหนา้หลัก pr8 การไดล้งิกจ์ากเว็บทีส่องยอ่มไดผ้ล
ดกีวา่ 

88 ลงิกจ์ากเว็บคูแ่ขง่ ลงิกจ์ากหนา้เว็บทีอ่ยูใ่นหนา้ผลการจัดอันดับในค าเดยีวกนั ย่อมสง่ผลดี
กบัเว็บคณุในค านัน้ ๆ 

89 การแชรใ์นโซเชยีลเน็ตเวริค์ ยิง่จ านวนมากยิง่สง่ผลกบัหนา้นัน้ ๆ 

90 link จากเว็บไซตท์ีไ่มพ่งึประสงค ์เว็บตอ้งหา้มตา่ง ๆ จะสง่ผลเสยีกบัเว็บไซตค์ณุ 

91 การเขยีนจากบคุคลภายนอก ลงิกท์ีไ่ดนั้น้สว่นใหญจ่ะไดใ้นสว่นของผูเ้ขยีนขอ้ความนัน้ ซึง่
ถอืวา่มคีา่นอ้ยกวา่ลงิกใ์นบทความ 

92 ลงิกไ์ปทีห่นา้แรกของเว็บของหนา้ใน การมลีงิกไ์ปทีห่นา้หลักบนหนา้รอง ๆ ของเว็บจะชว่ย
สง่ผลตอ่การจัดอนัดับ 

93 Nofollow links หนึง่ในหัวขอ้ทีถ่กูพดูถงึบอ่ยหวัขอ้หนึง่เมือ่พดูถงึ SEO ซึง่ google เองก็ได ้
บอกอยา่งงา่ย ๆ วา่ โดยทั่วไปแลว้ เราไมใ่หค้วามสนใจกบั nofollow link ซึง่ค าวา่ 
“โดยทั่วไป” คอืในกรณีปกต ิซึง่หมายถงึมกีรณีทีน่อกเหนือจากปกตแิละ google สนใจ ดังนัน้
การได ้nofollow link กด็กีวา่ไมไ่ดเ้ลย 

94 ความหลากหลายของลงิก ์การมลีงิกท์ีไ่มเ่ป็นธรรมชาตจิ านวนมากนัน้ สามารถดไูดง้า่ย ๆ 
เชน่ ลงิกส์ว่นใหญม่าจากแหลง่คลา้ย ๆ กนั เชน่ ลงิกจ์ากประวตัสิว่นตัวในฟอร่ัมหรอืเว็บบอรด์ 
ลงิกจ์ากการเขยีนความเห็นในบล็อก ซึง่เป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึการแสปม แตใ่นอกีนัยนงึการไดล้งิก์
ทีห่ลากหลายกเ็ป็นสัญญาณวา่เป็นลงิกท์ีเ่ป็น คณุภาพ 

95 ลงิกผ์ูส้นับสนุนหรอืลงิกจ์ากค าทีม่คีวามหมายคลา้ย ๆ กนั จะลดคา่ของลงิกนั์น้ 



96 ลงิกใ์นเนือ้หาบทความ สง่ผลดมีากกวา่ ลงิกท์ีอ่ยูบ่นหนา้วา่ง ๆ หรอืลงิกท์ีเ่จอในสว่นอืน่
ของหนา้ 

97 การม ีredirect 301 มาทีห่นา้ทีม่ากเกนิไป อาจสง่ผลเสยีกบัเว็บคณุ 

98 anchor text link เป็นสิง่ทีช่ว่ยให ้google รูว้า่ จะจัดการอนัดับใหเ้ว็บดว้ยค าวา่อะไร แต่
หลัง ๆ ความส าคัญลดลงมากเนือ่งจากมกีาร spam anchor text link 

99 การท า anchor text link ใหก้บัลงิกภ์ายในไปยงัหนา้เว็บทีเ่กีย่วกบัค านัน้ ชว่ยสง่ผลตอ่การ
จัดอนัดับ แมว้า่อาจไมเ่หมอืนการไดล้งิกจ์ากเว็บภายนอก 

100 หวัขอ้ลงิก ์ขอ้ความทีป่รากฎขึน้เมือ่คณุลากเมา้สไ์ปเหนือลงิกนั์น้ เป็นอกีหนึง่ปัจจัยในการ
จัดอนัดับ 

101 การไดล้งิกพ์วกโดเมน ดอทตา่ง ๆ ทีเ่ป็นชือ่ประเทศ เชน่ .th , .co.uk, .de จะชว่ยใหเ้ว็บ
ของคณุท าอนัดับไดด้ใีนประเทศนัน้ ๆ 

102 ลงิกท์ีอ่ยูใ่นบทความ: ลงิกท์ีอ่ยูใ่นสว่นของบทความจะมนี ้าหนักมากกวา่ ลงิกท์ีอ่ยู่
ตอนทา้ยของบทความ 

103 ทีอ่ยูข่องลงิกใ์นหนา้ นัน้เป็นจดุส าคัญอยา่งหนึง่ โดยทั่วไปแลว้ลงิกใ์นบทความของหนา้
นัน้จะมพีลังมากกวา่ลงิกท์ีด่า้นขา้งหรอื ดา้นลา่งของเว็บ 

104 การไดล้งิกจ์ากเว็บทีม่เีนือ้หาเกีย่วขอ้งกนั ยิง่เป็นเว็บทีเ่ฉพาะเจาะจง ยิง่ไดพ้ลังจากเว็บ
เหลา่นัน้มากกวา่ไดล้งิกจืากเว็บทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 

105 ระดับความเกีย่วขอ้งของหนา้ hilltop algorithm บอกวา่ลงิกจ์ากหนา้ทีใ่กลเ้คยีงกบั
บทความหนา้จะมพีลังมากกวา่ไดล้งิกจ์าก หนา้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

106 ขอ้ความรอบ ๆ ลงิก ์google อาจใชข้อ้ความรอบ ๆ ลงิกนั์น้เพือ่ตัดสนิวา่ลงิกนั์น้เป็น
อยา่งไร เพราะขอ้ความการเป็นค าแนะน าเว็บคณุ หรอืเป็นการวจิารณเ์ว็บคณุในแงร่า้ย ลงิกท์ีม่ี
ขอ้ความรอบ ๆ เป็นขอ้ความทีด่ยีอ่มสง่ผลดมีากกวา่ 

107 คยีเ์วริด์ในหวัขอ้ google ชอบลงิกท์ี ่anchor text เป็นค าเดยีวกบัคยีเ์วริด์ในหวัขอ้เป็น
พเิศษ 

108 Link velocity การทีเ่ว็บเราได ้backlink เพิม่หรอืลด เชน่เว็บคณุได ้backlink อยู ่1,000 
ลงิก ์เมือ่เวลาผา่นไปเว็บคณุไดเ้พิม่ขึน้เรือ่ย ๆ เป็น 1,500 ลงิก ์ยอ่มหมายถงึเว็บคณุไดรั้บความ
นยิม การม ีpositive link velocity ยอ่มเป็นผลดกีบัเว็บของคณุ 

109 negative link velocity ตรงกนัขา้มกบั positive link velocity การทีเ่ว็บของคณุมจี านวน 
backlink นอ้ยลงเมือ่เวลาผา่นไป หมายถงึการเสือ่มความนยิมของเว็บของคณุ 

110 ลงิกจ์ากหนา้เว็บทา่ การไดล้งิกจ์ากหนา้เว็บที ่google มองวา่เป็นเว็บขอ้มลูชัน้ด ีหรอืหนา้
เว็บทา่ ในหวัขอ้เฉพาะจะไดรั้บการจัดอนัดับทีด่เีป็นพเิศษ 

111. ลงิกจ์ากเว็บ Authority : ลงิกจ์าก “เว็บ authority” จะชว่ยเพิม่พลังใหเ้ว็บคณุมากกวา่
เว็บเล็ก ๆ ทั่วไป 



112. การไดล้งิกจ์ากแหลง่อา้งองิใน Wikipedia : แมว้า่ลงิกเ์หลา่นัน้จะเป็น nofollow แตห่ลาย
คนกค็ดิวา่การไดล้งิกจ์าก Wikipedia จะชว่ยเพิม่ trust และ authority ใหก้บัเว็บคณุในการจัด
อนัดับของ search engines. 

113. ค าทีป่รากฎรอบ ๆ: ค าทีป่รากฎรอบ ๆ backlinks ของคณุจะชว่ยให ้Google รูว้า่หนา้เว็บ
คณุเกีย่วกบัอะไร 

114. อาย ุBacklink : สอดคลอ้งกบัสทิธบิตัรของ Google ลงิกท์ีเ่กา่แกก่วา่จะใหพ้ลังมากกวา่
ลงิกใ์หม ่ๆ  

115. ลงิกจ์ากเว็บจรงิ ๆ เทยีบกบั Splogs : เนือ่งจากการมบีล็อกเน็ตเวริค์เพิม่ขึน้จ านวนมาก 
Google จงึใหน้ ้าหนักมากกวา่จากลงิกท์ีม่าจากเว็บจรงิ ๆ จากบล็อกปลอม ๆ  

116. ลงิกจ์ากประวตัสิว่นตัวทีเ่ป็นธรรมชาต:ิ เว็บทีม่ลีงิกป์ระวตัสิว่นตัวเป็น “ธรรมชาต”ิ จะได ้
อนัดับทีด่แีละมั่นคงกวา่ในการอปัเดต 

117. การแลกเปลีย่นลงิก:์ Google หา้มท าการแลกเปลีย่นลงิกม์ากเกนิไป ซึง่จะผลเสยีตอ่
อนัดับของเว็บไซตค์ณุ 

118. ลงิกเ์นือ้หาทีผู่ใ้ชส้รา้ง: Google สามารถแยกไดว้า่ลงิกม์าจากผูใ้ชห้รอืเจา้ของสรา้ง 
ตัวอยา่งเชน่ google รูว้า่ลงิกท์ีม่าจากบล็อกทางการของ WordPress.com ที ่
en.blog.wordpress.com นัน้จะแตกตา่งจากลงิกจ์ากบล็อกชือ่อืน่ ๆ ของ wordpress.com 
(ตัวอยา่งเชน่ ******.wordpress.com) 

119. ลงิกจ์ากหนา้ 301: ลงิกจ์ากหนา้ 301 redirects อาจจะเสยีพลังไปบา้งเมือ่เทยีบกบัลงิก์
ตรง ๆ อยา่งไรกด็ ีMatt Cutts บอกวา่ลงิก ์301 นัน้ใหผ้ลคลา้ยกบัลงิกต์รง ๆ 

120. Schema.org Microformats: หนา้ทีร่องรับรปูแบบ microformats อาจไดอ้นัดับดกีวา่
หนา้ทีไ่มร่องรับมัน 

 

121. การตดิ DMOZ: หลายคนเชือ่วา่ Google ใหเ้ครดติกบัเว็บทีต่ดิใน DMOZ วา่เป็นเว็บทีม่ี
คณุภาพ 

122. การตดิในไดเรกทอรขีอง Yahoo!: google น่าจะม ีalgorithm ทีใ่หค้วามส าคัญกบั 
Yahoo! Directory ดจูากการเป็นเว็บไดเรกทอรมีาอยา่งยาวนาน ไมแ่ปลกทีเ่ว็บทีต่ดิในนีจ้ะได ้
อนัดับทีด่ ี

123. จ านวนของลงิกอ์อกในหนา้: PageRank นัน้มขีอ้จ ากดั ดงันัน้ลงิกบ์นหนา้ทีม่ลีงิกอ์อกเป็น
รอ้ย ๆ ลงิกย์อ่มสง่พลังของ pagerank ตอ่ไปไดน้อ้ยกวา่หนา้เว็บทีม่ลีงิกอ์อกนอ้ยกวา่ 

124. ลงิกป์ระวตัสิว่นตัวฟอร่ัม: เพราะวา่มกีารเพิม่จ านวนสแปมคอ่นขา้งมาก Google จงึอาจจะ
ลดความส าคัญของลงิกจ์ากหนา้ประวตัสิว่นตัวในฟอร่ัมลง 

125. จ านวนค าของลงิกเ์นือ้หา: ลงิกจ์ากบทความหนึง่พันค ายอ่มใหผ้ลดกีวา่ลงิกจ์ากหนา้
บทความทีม่เีพยีง ไมก่ีส่บิค า 



126. คณุภาพของลงิกเ์นือ้หา: ลงิกจ์ากหนา้บทความแย ่ๆ อยา่งบทความทีอ่า่นไมรู่เ้รือ่ง จะไม่
สง่พลังใหม้ากเหมอืนกบัหนา้บทความทีม่กีารเขยีนเรยีบเรยีงอยา่งด ี 

127. ลงิกด์า้นขา้งเว็บไซต:์ Matt Cutts ยนืยันแลว้วา่ลงิกด์า้นขา้งเว็บไซตท์ีอ่ยูท่กุหนา้ของเว็บ
นัน้จะถกู ”นับรวม” เป็นเพยีงแคล่งิกเ์ดยีว 

128. อตัราการคลกิส าหรับ Keyword ในหนา้การคน้หา: หนา้ทีไ่ดค้ลกิมากกวา่จะไดอ้นัดับทีด่ี
ขึน้ใน keyword นัน้ 

129. อตัราการคลกิส าหรับทกุ Keywords: หนา้หรอืเว็บไซตท์ีม่อีตัราการกดคลกิสงูส าหรับทกุ 
keywords จะถกูจัดอนัดับใหด้ขีึน้โดยใชห้ลักเกณฑว์า่มคีนสนใจมาก กน่็าจะเป็นหนา้เว็บที่
น่าสนใจ 

130. ระยะเวลาการอยูใ่นหนา้เว็บ: หลายคนเชือ่ ในขณะทีอ่กีหลายคนไมเ่ชือ่วา่ระยะเวลาทีผู่ ้
เยีย่มชมอยูใ่นหนา้เว็บจะสง่ผล กบั SEO แตม่ันอาจเป็นอกีวธิหีนึง่ที ่google ใชใ้นการจัดอนัดับ
โดยใชผู้ใ้ชข้องตัวเอง เป็นตัววดัคณุภาพของหนา้เว็บนัน้ ๆ เพราะถา้หนา้เว็บไมด่ ีคนจะรบีกด
ออกอยา่งรวดเร็ว 

131. ทราฟฟิกแบบตรง: มกีารยนืยนัแลว้วา่ Google ใชข้อ้มลูจาก Google Chrome เพือ่
ก าหนดวา่มหีรอืไมม่ผีูค้นเยีย่มชมเว็บไซต ์(และเยีย่มชมบอ่ยแคไ่หน) เว็บไซตท์ีม่กีารเปิดเขา้
เว็บโดยตรงจะถกูมองวา่เป็นเว็บคณุภาพดกีวา่เว็บที ่ถกูเปิดดว้ยวธิแีบบอืน่ 

132. ทราฟฟิกซ ้า: google มองวา่ผูเ้ยีย่มชมเว็บนัน้ ไดก้ลับมาชมเว็บอกีหรอืไม ่เว็บไซตท์ีม่ผีู ้
เยีย่มชมเดมิ ๆ เขา้มาซ ้าจะมองวา่เป็นเว็บคณุภาพด ีและไดรั้บการจัดอนัดับทีด่ ี

133. เว็บทีถ่กูปิดกัน้: Google ไมใ่ชส่ิง่นีแ้ลว้ใน Chrome อยา่งไรกต็าม Panda algorithm ใช ้

ค าสัง่นีใ้นการตัดสนิวา่เป็นเว็บทีม่คีณุภาพหรอืไม ่

134. Chrome Bookmarks: bookmark ใน Chrome อาจเป็นอกีหนึง่ปัจจัยที ่google ใชม้า
ชว่ยวดัคณุภาพของเว็บ 

135. ขอ้มลู Google Toolbar: มรีายงานวา่ Google ใชข้อ้มลูทลูบารเ์ป็นตัววดัคณุภาพเว็บดว้ย 
อยา่งไรกต็าม จากทีเ่ราเคยรูม้าวา่ google เกบ็เวลาในการโหลดหนา้เว็บและเว็บนัน้ตดิ แต่
ตอนนี้กไ็ดรู้เ้พิม่วา่ google เกบ็ขอ้มลูของเว็บเพิม่จาก toolbar ของตัวเอง 

136. จ านวนความคดิเห็น: หนา้ทีม่คีวามเห็นจ านวนมาอาจจะบง่บอกถงึการตอบสนองของผูใ้ช ้

และคณุภาพของเว็บ  

137. Dwell Time: Google ใหค้วามสนใจอยา่งมากกบั “dwell time”: ผูค้นใชเ้วลานาน
เทา่ไหรบ่นเว็บไซตค์ณุเมือ่มาจากหนา้คน้หาของ google บางครัง้สิง่นีก้ถ็กูเอาไปอา้งองิถงึ
เปรยีบเทยีบ “long clicks” กบั “short clicks”. ถา้ผูค้นใชเ้วลาอยูบ่นเว็บของคณุนาน ก็
หมายถงึเว็บคณุเป็นเว็บคณุภาพ 

138. Query Deserves Freshness: Google ใหอ้ันดับทีด่สี าหรับหนา้ใหม ่ๆ เนือ้หาใหม ่ๆ ใน
ผลการคน้หา สอดคลอ้งกบั caffeine algorithm แตห่ลัง ๆ กโ็ดนลดความส าคัญลง 

139. Query Deserves Diversity: Google อาจจะเพิม่ความหลากหลายเขา้ไปในผลลัพทก์าร
คน้หาส าหรับคยีเ์วริด์ทั่ว ๆ ไปอยา่งเชน่ค าวา่ “Ted”, “WWF” หรอื “ruby” 



140. ประวตักิารใชเ้บราวเ์ซอรข์องผูใ้ช:้ เว็บไซตท์ีค่มุเยีย่มชมบอ่ย ๆ ในขณะทีค่ณุเขา้สูร่ะบบ
ของ google จะไดรั้บการจัดอนัดับทีด่สี าหรับการคน้หาของคณุ 

141. ประวตักิารคน้หาของผูใ้ช:้ ผลลัพทก์ารคน้หากอ่นหนา้จะสง่ผลตอ่การคน้หาลา่สดุ 
ตัวอยา่งเชน่ถา้คณุคน้หา “รวีวิ” แลว้คน้หาค าวา่ “มอืถอื” google จะจัดอนัดับเว็บทีม่คี าวา่ “รวีวิ 
มอืถอื” สงูขึน้ในผลการคน้หา 

142. Geo Targeting: Google ใหค้วามส าคัญกบัเว็บไซตท์ีม่ไีอพเีซริฟ์เวอรใ์นถิน่ทีอ่ยูแ่ถบนัน้
และดอทตา่ง ๆ ทีม่ปีระเทศลงทา้ย 

143. การคน้หาแบบปลอดภัย: การคน้หาแบบปลอดภัยจะปิดกัน้ไมใ่หค้ าหยาบและเนือ้หาทีไ่ม่
เหมาะสมกบัเยาวชนมาแสดง 

144. Google+ Circles: Google แสดงอนัดับทีส่งูส าหรับผูเ้ขยีนและเว็บไซตท์ีเ่ราไดเ้พิม่ลงใน
แวดวง Google Plus ของเรา 

145. การรอ้งเรยีน DMCA: Google จะลดอนัดับของหนา้เว็บทีถ่กูรอ้งเรยีนเกีย่วกบั DMCA  

146. ความหลากหลายของโดเมน: ดเูหมอืนวา่จะม ีalgorithm ทีช่ือ่วา่ Bigfoot Update ทีจ่ะ
ท าการเพิม่หนา้โดเมนตา่ง ๆ เนน้ทีค่วามหลากหลายในหนา้การคน้หามากขึน้ท าให ้หนา้รอง ๆ 
ของเว็บอนัดับตน้ ๆ ไดอ้นัดับดกีวา่ หนา้หลักของเว็บรอง ๆ 

147. การคน้หาคยีเ์วริด์สนิคา้: บางครัง้ Google จะแสดงผลลพัทส์ าหรับคยีเ์วริด์ทีเ่กีย่วกบั
สนิคา้หรอืการขายของในรแูบบที ่แตกตา่งออกไป 

148. การคน้หาทอ้งถิน่: Google มักจะใสผ่ลการคน้หาทอ้งถิน่ของ Google+ Local results ลง
ในหนา้ผลลัพทก์ารคน้หาทั่ว ๆ ไป 

149. Google News Box: การคน้หาบางคยีเ์วริด์ google อาจจะแสดงผลลัพทข์า่วของ google 
ทีเ่กีย่วกบัคยีเ์วริด์นัน้ในบางครัง้ 

150. ความใหค้วามส าคัญกบัยีห่อ้ดัง ๆ: Algorithm ทีช่ือ่วา่ Vince ทีถ่กูเพิม่ขึน้มาในปี 2009 
ไมไ่ดท้ าใหอ้ันดับเปลีย่นแปลงมาก แตม่ันใหค้วามส าคัญกบัยีห่อ้ดัง ๆ โดยท าใหห้นา้เว็บยีห่อ้
ดัง ๆ ตดิอนัดับในค าที ่niche มากขึน้ 

151. ผลลัพทส์นิคา้ : บางครัง้ google แสดง ผลลัพทส์นิคา้ ( Google Shopping results) ใน
การคน้หา 

152. ผลการคน้หาแบบรปูภาพ: บางครัง้ Google แทรกผลการคน้หาของเราดว้ยผลลัพทก์าร
คน้หารปู ทีถ่กูดมูากทีส่ดุบนการคน้หาแบบรปูภาพ 

153. การคน้หาแบบ Easter Egg: Google มกีารคน้แบบ Easter Egg อยูส่บิกวา่อยา่ง 
ยกตัวอยา่งเชน่เมือ่คณุคน้หาค าวา่ ”Atari Breakout” ในการคน้หาแบบรปู ภาพ ผลลพัทก์าร
คน้หาจะกลายเป็นการเริม่เลน่เกมสน์ี ้
การคน้หาแบบรปูภาพ หาค าวา่ “Atari Breakout” 
การคน้หาแบบเว็บ “Zerg rush”, “do a barrel roll”, “blink html”  



154. ผลการคน้หาแสดงเว็บไซตเ์ดยีวส าหรับยีห่อ้ : คยีเ์วริด์ทีเ่ป็น ชือ่เว็บหรอืยีห่อ้จะท าให ้
เกดิผลการคน้หาจากเว็บเดยีวกนัหลาย ๆ หนา้ 

155. จ านวนครัง้ทีท่วตี: คลา้ยกนักบัลงิก ์การทวตีหนา้จะชว่ยเพิม่อนัดับใน google 

156. บัญชขีองผูใ้ช ้Twitter ทีม่ชีือ่เสยีง: เหมอืนกนัการทวตีจากหนา้ผูใ้ชท้ีส่รา้งมานานแลว้ 
หรอืหนา้ของผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งดารา นักรอ้งดัง ๆ ทีม่ผีูต้ดิตามจ านวนมากจะมอีทิธพิลสงูกวา่
ทวตีจากหนา้ของผูใ้ชใ้หม ่

157. จ านวนการไลคใ์นเฟซบคุ : แมว้า่ Google จะไมส่ามารถเห็นบัญช ีFacebook แตล่ะบัญช ี
แต ่google กค็ านงึถงึจ านวนไลคใ์น facebook มาชว่ยในการจัดอนัดับดว้ย แมว้า่จะไมม่ผีลมาก 

158. การแบง่ปันใน Facebook: การแชรโ์พสทใ์น Facebook — เพราะวา่มันคลา้ยคลงึกบัการ
สรา้ง backlink ดังนัน้การแชรใ์น facebook นัน้ไดผ้ลดกีวา่การมไีลคใ์น facebook  

159. หนา้ผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่เสยีง: เหมอืนกบั Twitter การแชรใ์น Facebook shares และการไลคจ์าก
หนา้ใน facebook ทีไ่ดรั้บความนยิมมาก ยอ่มใหผ้ลดกีวา่หนา้ทั่ว ๆ ไป 

160. Pinterest Pins: Pinterest เป็นโซเชยีลมเีดยีทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมาก และมขีอ้มลู
สาธารณะเป็นจ านวนมาก จงึดเูหมอืนวา่ google จะใหค้วามส าคัญกบั Pinterest Pins เป็น
โซเชยีลมเีดยีทีส่ าคัญในการจัดอนัดับ 

161. การโหวตบนเรือ่งทีแ่บง่ปันบนเว็บโซเชยีล: ดเูหมอืนวา่ Google ใชก้ารแบง่ปันบนเว็บ
อยา่ง Reddit, Stumbleupon และ Digg เป็นตัวชีว้ดัหนึง่เรือ่งความนยิมทางสงัคมออนไลน ์

162. จ านวนของ Google+1′s: แมว้า่ Matt Cutts จะบอกวา่ Google+ ไมม่ผีลโดยตรงกบัการ
จัดอนัดับ มันก็ยากทีจ่ะเชือ่ถอื เพราะวา่ google ใหค้วามส าคัญกบัเว็บโซเชยีลอืน่ แลว้ท าไม 
google จะไมใ่หค้วามส าคัญกบัเว็บโซเชยีลทีต่ัวเองเป็นเจา้ของอยา่ง Google Plus 

163. บัญชผีูใ้ช ้Google+ ทีม่ชีือ่: ดเูหมอืนวา่การกด +1 ใน google plus จากบัญชผีูใ้ชท้ีม่ชี ือ่
จะสง่ผลดมีากกวา่การกดของบัญชทีีม่ผีูต้ดิตามนอ้ย กวา่ 

164. การยนืยนัความเป็นผูเ้ขยีนบน google plus (Google+ Authorship): ในเดอืนกมุภาพันธ ์
2013 อรีคิ ชมดิท ์ซอีโีอของ Google ไดอ้า้งวา่: 
“ภายในผลลัพทก์ารคน้หา ขอ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัสิว่นตัวทีท่ าการยนืยันออนไลน์
แลว้จะไดรั้บอนัดับที ่ดกีวา่บทความทั่ว ๆ ไปทีย่งัไมม่กีารยนืยนัตัวตน การยนืยันผูเ้ขยีนจงึเป็น
การบอกถงึคณุภาพของเว็บ 

165. การชีว้ดัการเกีย่วขอ้งทางสงัคม: Google อาจจะใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกนัจากบัญชผีูใ้ชท้ี่
ท าการแบง่ปันบทความและขอ้ ความรอบ ๆ ลงิก ์

166. การไดรั้บการวดัวา่เป็นเว็บทีด่จีากโซเชยีลตา่ง ๆ จะชว่ยเพิม่ authority ใหก้บัทัง้เว็บ ซึง่
จะชว่ยอนัดับในหนา้เว็บทัง้หมดของเว็บนัน้ 

167. anchor text ลงิกท์ีเ่ป็นชือ่ยีห่อ้: นัน้สัน้ ๆ เรยีบงา่ย แตใ่หผ้ลดอียา่งยิง่ 



168. การคน้หาชือ่เฉพาะ (ยีห่อ้ หรอืชือ่เว็บไซต)์ เป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย ๆ วา่เมือ่ผูค้นคน้หา
ยีห่อ้ หรอืคน้หาชือ่เว็บคณุบน google (ตัวอยา่งเชน่ “WordThai” + “keyword”) Google จะ
ใหค้วามส าคัญกบัเว็บของยีห่อ้นัน้หรอืเว็บทีเ่ป็นเจา้ของชือ่เว็บนัน้เป็น พเิศษ 

169. เว็บไซตท์ีม่หีนา้เฟซบุค๊และจ านวนไลคท์ีม่าก จะไดรั้บการจัดอนัดับทีด่ ี

170. เว็บไซตท์ีโ่ปรไฟล ์Twitter Profile ทีม่ผีูต้ดิตามจ านวนมากแสดงวา่เป็นเว็บทีไ่ดรั้บความ
นยิม 

171. หนา้ Linkedin อยา่งเป็นทางการของบรษัิท บง่บอกถงึความมตีัวตนจรงิ ๆ ของธรุกจินัน้ ๆ 
สรา้งความน่าเชือ่ถอืใหเ้ว็บ 

172. รายชือ่ลกูจา้งบนหนา้เว็บ Linkedin: หนา้ประวตัสิว่นตัวของผูใ้ชท้ีย่นืยันท างานอยูบ่รษัิท
นัน้ ชว่ยท าใหห้นา้เว็บบรษัิทมคีวามน่าเชือ่ถอืมากขึน้ 

173. การเคลือ่นไหวของบัญชโีซเชยีลมเีดยี: มันคงดเูป็นเรือ่งแปลกทีบ่ัญชใีนเว็บโซเชยีลทีม่ี
คนตดิตามมากกวา่หนึง่หมืน่ คน แตม่เีพยีงสองโพสท ์ดังนัน้เว็บทีม่ผีูต้ดิตามมากและมี
ความสมัพันธก์บัผูต้ดิตามมาก ๆ เชน่การโพสทเ์รือ่งจะชว่ยเรือ่งอนัดับไดด้กีวา่ 

174. การเอย่ถงึชือ่ยีห่อ้บนเว็บไซตข์า่ว: เว็บยีห่อ้ดัง ๆ มักจะถกูเอย่ถงึในเว็บขา่วของ google 
อยูเ่รือ่ย ๆ ในความจรงิแลว้ยีห่อ้ดัง ๆ บางยีห่อ้ ม ีfeed ขา่ว google ของตัวเองบนหนา้แรกดว้ย
ซ ้าไป 

175. Co-Citations: Brands get mentioned without getting linked to. Google likely 
looks at non-hyperlinked brand mentions as a brand signal. 

176. จ านวนของสมาชกิรับขา่ว RSS: การที ่Google เป็นเจา้ของบรกิาร RSS ทีม่ชีือ่เสยีงอยา่ง 
Feedburner จงึดเูหมอืนวา่ google จะใหค้วามส าคัญกบัจ านวนสมาชกิรับขา่ว RSS วา่เว็บนัน้
ไดรั้บความนยิม 

177 ธรุกจิทีล่งทีอ่ยูใ่นรายชือ่ Google+ ทอ้งถิน่: ธรุกจิทีแ่ทจ้รงิตอ้งมทีีอ่ยูอ่อฟฟิตแน่นอน มัน
เป็นไปไดท้ี ่google จะใหน้ ้าหนักกบัธรุกจิทีล่งทีอ่ยูใ่นรายชือ่ Google plus ทอ้งถิน่  

178. เว็บไซตเ์ป็นWebsite is Tax Paying Business: รายงานของ SEOMoz วา่ Google 
อาจจะดวูา่เว็บนัน้เป็นธรุกจิทีม่กีารจา่ยภาษีหรอืไม ่ซึง่เป็นการยนืยนัตัวตนทีด่ ี

179. การลงโทษของแพนดา้ เว็บไซตท์ีม่บีทความคณุภาพต ่า (อยา่งเชน่บทความทีส่รา้งขึน้มั่ว 
ๆ) จะถกูเมนิหลังจากไดรั้บการลงโทษตาม algorithm Panda 

180. การลงิกไ์ปยงัเว็บแย ่ๆ : การลงิกไ์ปเว็บโป๊ การพนัน ผดิกฎหมายตา่ง ๆ หรอืเว็บขายยา
หรอืพวก payday load จะท าใหอ้นัดับเว็บของคณุแยล่ง 

181. การรไีดเรค: การรไีดเรคแบบโกง ๆ เพือ่หวงัผลนัน้เป็นสิง่ทีไ่มค่วรท าเป็นอยา่งยิง่ เพราะ
ถา้ google จับได ้ไมใ่ชแ่คโ่ดนลงโทษ แตจ่ะโดนแบนทันท ี

182. หนา้ตา่งป็อบอัพ หรอืโฆษณาบังหนา้เว็บ : คูม่อืแนะน าเว็บไซตข์อง google บอกวา่
หนา้ตา่งป็อปอพัและโฆษณาทีข่ ึน้มาบังหนา้เว็บบง่บอกวา่เว็บนัน้ม ีคณุภาพต ่า 



183. เว็บทีท่ า SEO มากเกนิไป: หนา้เว็บทีม่จี านวนคยีเ์วริด์มากเกนิไป การใสค่ยีเ์วริด์ลงในสว่น
หวัเยอะ ๆ หรอืการใช ้คยีเ์วริด์บอ่ยครัง้ อาจะไดรั้บผลเสยี 

184. หนา้ทีท่ า SEO มากเกนิไป: เพนกวนินัน้ท างานตา่งกบัแพนดา้ โดยทีม่ันจะวเิคราะหเ์ป็น
มาก ไมเ่หมอืนกบัแพนดา้ทีว่เิคราะหเ์ป็นเว็บ 

185. โฆษณามากเกนิไป: Algorithm รปูแบบเว็บ จะลงโทษเวบ็ไซตท์ีม่โีฆษณาจ านวนมาก 
และมเีนือ้หาอยูน่อ้ย 

186. การซอ่นลงิก ์Affiliate : การซอ่น affiliate links โดยเฉพาะการ cloaking จะท าใหถ้กู
ลงโทษ 

187. เว็บ Affiliate เป็นทีรู่ก้นัดวีา่ google ไมช่อบเว็บ affiliates และหลาย ๆ คนกเ็ชือ่วา่เว็บที่
มลีงิก ์affiliates จะถกูจัดอนัดับต ่ากวา่ความเป็นจรงิ  

188. บทความทีส่รา้งขึน้มั่ว ๆ : Google เกลยีดบทความทีส่รา้งขึน้มั่ว ๆ หรอืใชโ้ปรแกรมสรา้ง
ขึน้ ถา้พวกเขาสงสยัวา่เว็บของคณุผลติบทความทีไ่มไ่ดเ้ขยีนเอง อาจจะถกูลงโทษหรอืโดน
แบน 

189. การตัง้ใจท า PageRank มากเกนิไป: ไมว่า่จะเป็นการใช ้nofollow ส าหรับลงิกอ์อก
ทัง้หมด หรอืลงิกภ์ายในสว่นใหญ ่อาจเป็นสญัญาณวา่คณุพยายามทีจ่ะโกงระบบที ่google 
คดิคน้ขึน้ 

190. ไอพแีอดเดรส ทีถ่กูระบวุา่เป็นแสปม: ถา้ไอพขีองเครือ่งเซริฟ์เวอรข์องคณุถกูระบวุา่เป็นส
แปม มันจะสง่ผลเสยีกบัเว็บทัง้หมดทีอ่ยูบ่นเซริฟ์เวอรนั์น้  

191. การสแปม Meta Tag: การฝังคยีเ์วริด์ในสว่นของ meta tags ถา้ Google คดิวา่คณุใส ่
keyword มากเกนิไปที ่meta tag google อาจจะลงโทษเว็บไซตข์องคณุ 

192. การเพิม่จ านวนอยา่งมากของลงิกบ์ง่บอกความไมเ่ป็นธรรมชาต ิซึง่ google จะลงโทษ
เว็บไซตข์องคณุ 

193. บทลงโทษของเพนกวนิ: เว็บไซตท์ีเ่พนกวนิลงโทษจะแทบหาไมเ่จอเลยในหนา้การ
คน้หา 

194. ลงิกจ์ากหนา้ประวตัสิว่นตัวทีม่ ี% วา่เป็นลงิกด์อ้ยคณุภาพ: ลงิกส์ว่นใหญท่ีค่นท า SEO 
ใชก้นัอยา่งเชน่ลงิกจ์ากความคดิเห็นหรอืประวตัสิว่นตัว เป็นตัวบง่ชีว้า่คณุพยายามโกงระบบอยู ่

195. การลงิกถ์งึเว็บทีเ่กีย่วขอ้งกนั: การวเิคราะหท์ีไ่ดรั้บการเชือ่ถอืของเว็บไซต ์
MicroSiteMasters.com บอกวา่เว็บทีม่ลีงิกจ์ านวนมากจากเว็บทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัจะถกูเพนกวนิ
ลงโทษ 

196. ค าเตอืนลงิกไ์มเ่ป็นธรรมชาต:ิ Google สง่ขอ้ความหลายพันค าเตอืนใน Google 
Webmaster Tools ซึง่ถา้ไมแ่กไ้ขจะท าใหอ้นัดับหลน่ลง แมว้า่จะไมย่นืยัน 100%  

197. ลงิกจ์าก IP Class C เดยีวกนั: การไดล้งิกจ์ากหลาย ๆ เว็บไซตท์ีอ่ยูบ่นไอพเีดยีวกนั เป็น
ตัวบอกวา่คณุก าลังสรา้งลงิกจ์ากเน็ตเวริค์ของตัวเอง 



198. ลงิก ์anchor text “ทีเ่ป็นพษิ”: การมลีงิก ์anchor text “ทีเ่ป็นพษิ” (ตัวอยา่งเชน่คยีเ์วริด์
กลุม่ pharmacy) จะบอกวา่เว็บคณุเป็นเว็บสแปม ถกูสแปม หรอืโดนแฮก ซึง่ google จะท าการ
ลดอนัดับเว็บของคณุ 

199. การลงโทษจากพนักงาน google เอง: การลงโทษสว่นใหญเ่กดิจาก algorithm ของ 
google แตถ่า้มกีารรอ้งเรยีนและพนักงาน Google พบวา่ท าความผดิจรงิ แมว้า่จะไมข่ัดกบั 
algorithm ของ google พนักงาน google กจ็ะท าการลงโทษเว็บนัน้โดยตรง 

200. การขายลงิก:์ การขายลงิกนั์น้จะลด pagerank ของคณุและการสง่ผลเสยีกบัการจัดอนัดับ
เว็บไซตข์องคณุ 

201. Google Sandbox: เว็บไซตใ์หม ่ๆ ทีม่ลีงิกเ์พิม่ขึน้จ านวนมาก จะถกูเกบ็ไปไวใ้น Google 
Sandbox ซึง่เว็บทีโ่ดน google sandbox นัน้ จะแทบไมป่รากฎในหนา้การคน้หาของ google 

202. Google Dance: การทีอ่นัดับใน google ไมน่ิง่หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ Google Dance จะสง่ผล
ใหอ้นัดับเว็บในหนา้การคน้หานัน้ขยบัเปลีย่นแปลงไปมาอยูต่ลอดในเวลา อนัสัน้ เป็น
กระบวนการที ่google ก าลังตัดสนิใจเว็บไหนทีก่ าลังจะโกงระบบของ google อยู ่ 

203. Disavow Tool: การใช ้Disavow Tool บน google อาจจะชว่ยลบการถกูลงโทษของเว็บ
ทีท่ า SEO ทีแ่ย ่ๆ ออกไปได ้แตค่ณุตอ้งแกไ้ขเว็บคณุใหถ้กูตอ้งดว้ย 

204. การสง่ค าขอใหพ้จิารณาใน google: การสง่ค าขอทีไ่ดรั้บการตอบรับจะชว่ยลบการลงโทษ
ออกไป 

 


