เว็บไซตที่ประสบความสําเร็จ กับ SEO เกี่ยวของกันอยางไร?
ปจจุบันมีเว็บไซตที่เกิดขึน
้ มาใหมเปนจํานวนมาก อยางรวดเร็ว แตเว็บที่ประสบความสําเร็จนัน
้ มีแทบไมถึง
20% คุณเคยวิเคราะหดูบางไหม ? วาเว็บไซตที่ประสบความสําเร็จ กับเว็บไซตที่ลมเหลวนัน
้ มีสิ่งทีต
่ างกัน
ตรงไหน? ในเมื่อบางเว็บไซตมีหนาตาที่คลายกัน หรือ เนื้อหาก็ไมไดตางกันมากมาย เว็บไซตขายสินคาหรือบริการ
เปนจํานวนมาก ทีข
่ ายสินคาไมออก ทั้งๆที่ราคาก็ถูกกวาเว็บที่เว็บที่ขายไดหลายเว็บ คุณเคยคิดไหมวา สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดในการทําเว็บไซตของคุณคืออะไร? หลายคนตอบวา เนือ
้ หาที่นาสนใจ บางคนก็ตอบวา การให us
er
(
ผูเขา
ชม) ใชงานไดงาย มีสน
ิ คาหรือบริการใหเลือกมากมาย บางคนก็ตอบวา ความสวยงามตองมากอน เพราะเว็บไซต
คือหนาตาของบริษัท แตเราขอตอบเลยวาไมใช!
!สิง่ ทีส
่ ําคัญที่สุดคือ การเพิ่มยอดขายใหกับเว็บไซตคุณ ซึง่ หาก
คุณคิดเสมอวา ทําอยางไรถึงจะเพิ่มยอดขายใหกับเว็บไซตคุณได คุณก็จะรูวา ความสวยงาม หรือวา เนื้อหา คือสิง่
ที่จําเปนจะตองทําแนนอนอยูแลว ถึงแมคุณจะบอกวา เว็บไซตคุณเปนเว็บไซตที่ไมหวังผลกําไรก็ตาม แตหากสิง่ ที่
คุณทุมเทกําลังกายกําลังใจทําเว็บไซตไปนั้น กลับไมมีการตอบรับหรือไมมีคนเขาชมละก็ มันจะมีความหมายอะไร

SEO คืออะไร ?
Search Engine Optimization หรือที่เรียกกันวา "SEO" คือ กระบวนการที่ทําให เว็บไซต ของคุณถูก จัดอันดับ
ใหสูงขึน
้ เรื่อยๆ และคนพบไดงายในอินเตอรเน็ต ซึ่งทาง บริษท
ั รับทํา seo โดยการใช Key
wor
dที่เกี่ยวของกับ
เว็บไซต ของคุณ หรือตัวสินคาที่อยูใน เว็บไซตคุณ เพื่อเปนการ เพิ่มโอกาส ใหเว็บไซต ใหผูเขาชมเว็บมากขึ้น
โดยผานชองทาง Search Engine ตางๆ เชน Google, Yahoo, MSN, Altavista เปนตน

โปรโมทเว็บ ดวย SEO
นับวัน ผูใช Sear
c
hEngi
ne(
Googl
e,Yahooเปนตน) ในการคนหาสิง่ ที่ตนเองตองการ จะเพิ่มทวีคณ
ู ขึน
้
เรื่อยๆ จึงทําใหกระแสปจจุบัน เปลี่ยนจากการโฆษณาแบนเนอรตามเว็บดังๆ ตางๆ หันมาโฆษณาบน Seach
Engine กันมากขึ้น ทั้งนี้ก็เนือ
่ งจากประสิทธิภาพในการโฆษณา ไดผลมากกวาแบนเนอร เพราะสามารถตอบสนอง
สิ่งทีผ
่ ูคนหาตองการไดตรงกวา โดยตัว Robot ของ Search Engine จะวิเคราะหคําทีใ่ ชในการคนหากับเว็บไซตที่
เกี่ยวของ นํามาแสดงผล ซึ่งแนนอนวาเว็บไซตที่แสดงผลในหนาตนๆ จะมีโอกาสถูกคลิก
๊ สูงกวา เว็บไซตที่อยูหนา
หลังๆ จากตรงนีเ้ องทําใหเกิดการ โปรโมทเว็บ โดยวิธีการที่เรียกวา SEO ขึ้นมา (สําหรับลูกคา Hosting ของ
NetRegis.com โปรโมทเว็บฟรี !!)

บทลงโทษ ผูทําผิดกฎ SEO

ทํา SEO ผิดวิธี เว็บของทาน
อาจจะหายไปจาก Google!!
หากทานเปนผูหนึง่ ที่กําลังพยายามทํา SEO หรือใหผูอื่นที่ไมรูหลักการทํา SEO อยางถูกตอง โปรดระวัง !!
เว็บไซตของทานอาจกลายเปนเพียงแค ความทรงจํา บทลงโทษ seo penalty

ผลงาน โปรโมทเว็บ seo
การดําเนินการ โปรโมทเว็บไซต
การ รับทํา SEO จะดําเนินงาน โดยใชระยะเวลาให Key
wor
dติดอันดับใน 3 เดือน โดยนับหลังจาก ที่ไดสรุปวา
จะตองใช Keywor
dอะไรบาง และจะมีการ รายงานผล ใหทราบ ทุกเดือนเปนระยะเวลา 3 เดือน ตัง้ เเตเดือนแรกที่
สรุป Keyword จนถึงเดือนที่ 3 เปนเดือนสุดทาย

ตารางระยะเวลา การดําเนินการ
ขั้นที่

รายละเอียด SEO

เดือนที่
1

2

3

เริ่มตนการ โปรโมทเว็บ (Serch
1

Engine Optimization) โดย วิเคราะห
เว็บไซต เพื่อทําการหา Keyword ที่
เหมาะสมกับ เว็บไซตที่จะทํา
Web Page Optimization Process การ

2

ปรับปรุงหนา เว็บไซต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ จัดอันดับเว็บไซต

3

I
nc
r
eas
eLi
nkPopul
ar
i
t
y

4

รายงานผล Results

*** การเลือก Keywords ตองผานการวิเคราะห และมีความเห็นชอบระหวาง ผูใชบริการ และ ผูใหบริการ และจะ
เริ่มดําเนินการจริง เมือ
่ มีการตกลงการคัดเลือก Keywords ที่เหมาะสมเรียบรอยแลว

อัตราคาบริการ
Keyword

จํานวนหนาใน Google

ราคา (บาท)

การแขงขันสูงมาก

หลายลานหนา

100,000 ขึ้นไป

การแขงขันสูง

ประมาณ 2 ลานหนา

80,000

การแขงขันปานกลาง

ประมาณ 1 ลานหนา

45,000

การแขงขันต่ํา

ประมาณ 5 แสนหนา

35,000

***ราคาดังกลาว เปนราคาอางอิงเทานัน
้ อาจมีการเปลียนแปลงไดหลังจากกําหนด
keyword ไดแลว
ถึงแมจํานวนหนาจะสูงมาก แตมีการแขงขันต่ํา สามารถลดไดมากสุดถึง
50% !!
และหากใชบริการมากกวา 3 Keywords ขี้นไป ลดไดอีกมากสุดถึง 30% !!
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเจาหนาที่คะ

*** เงื่อนไขการคืนเงิน
1. ทางบริษัทยินดีคืนเงินคาบริการเต็มจํานวน หาก Keyword ดังกลาว ไมติดอันดับใน 15 อันดับแรก
ของ Search Engine
2. การวัดผลการคืนเงินนัน
้ จะวัดผลเมื่อ อยูในเดือนที่ 3 ถาหาก Keyword ดังกลาวขึ้นกอน 3 เดือน
ถือวาเงื่อนไขสิ้นสุด
3. การวัดผล SEO จะยึด Search Engine คือ Google.co.th เปนหลัก เนื่องจากในประเทศไทย มี
ผูใชมากทีส
่ ุด แตอาจจะวัดผล(ที่ใดที่หนึง่ ) ไดแก googl
e.
c
o.
t
h,ms
n.
c
om ,y
ahoo.
c
om เปน
บางกรณี

X Design รับออกแบบเว็บไซต และจัดทําการโปรโมทเว็บไซต
ปรึกษาฟรี ติดตอเราไดที่
คุณเอ็กซ
0898407727
s
omc
hat
r
ee@hot
mai
l
.
c
om

ตัวอยางผลงาน Search คําวา “detox” จะเจอเว็บ detox4myhealth.com อันดับ 1 จาก 24
ลานเว็บ จาก google.com

