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1Intro ท�ำไมต้องอ่ำนหนังสือเล่มนี้

ท�ำไมต้องอ่ำนหนังสือเล่มนี้

¢	ตอนแรกผมต้ังใจว่าจะเขียนเหตุผลบอกให้ผู้อ่านทราบว่าท�าไมควรอ่าน
หนังสือเล่มนี้ไว้ที่หน้าค�าน�า เพราะคิดว่าเนื้อหา 1 หน้าก็น่าจะเพียงพอที่ผมจะสื่อสาร
กับผู้อ่านได้ แต่ทางบรรณาธิการบอกว่าควรล�าดับความคิดและบอกผู้อ่านให้ละเอียด
สกัหน่อยว่าท�าไมถงึควรอ่านหนงัสอืเล่มนี ้เพือ่ให้ผูอ่้านมัน่ใจท่ีจะซือ้หนงัสอืของเราไป
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สร้าง Content ท�าเงินออนไลน์กับ Google Adsense2

ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง

ที่ผ่านมาผมมักจะปฏิเสธส�านักพิมพ์อยู่เสมอๆ เวลาที่ส�านักพิมพ์บอกว่าให้

เขียนหนังสือแนะน�าการหารายได้ออนไลน์ เพราะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ช�่าชองขนาดนั้น 

น่าจะหา หรือติดต่อผู้ที่เชี่ยวชาญหรือประสบความส�าเร็จในเรื่องนั้นๆ มาเขียนจะดีกว่า 

ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

เพราะการเขยีนหนงัสอืแนะน�าการหารายได้ ผมคิดว่าไม่ใช่เพยีงแค่การแนะน�า

ขั้นตอนการท�าเท่านั้น แต่ควรมีแง่มุมซ่ึงเป็นประสบการณ์จากผู้เขียนสอดแทรกไว้ด้วย 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากกว่าสิ่งใด เป็นเสมือนกุญแจที่น�าพาให้ผู้อ่านประสบความส�าเร็จ

ในสิ่งๆ นั้นได้

ส�าหรับเหตุผลที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะผมได้ลงมือท�าแล้วและมีสิ่งที่

คิดว่าเป็นประโยชน์อยากจะแชร์ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ได้ทราบ

ผมมีโอกาสได้ทดลองท�า Adsense มาสักพักใหญ่ๆ ด้วยความสนใจส่วนตัว 

เพราะการท�า Google Adsense เป็นการหารายได้จากบทความซึง่ผมเองมต้ีนทนุในเรือ่ง

นี้อยู่แล้ว เป็นงานที่ผมจะต้องท�าอยู่ทุกวัน จึงถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผมสามารถน�า

ข้อมูลและความถนัดของตัวเองมาหารายได้เพิ่มได้

ตลอดเวลาทีไ่ด้ลงมือท�าส่ิงต่างๆ ใน Adsense ผมต้องเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ ทีจ่�าเป็น

ต้องใช้ ได้พบปัญหาหลายอย่างให้ต้องแก้ไข และด้วยความที่เป็นนักเขียนที่จะต้องหา

ข้อมูลหรือประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจมาน�าเสนอให้กับผู้อ่านอยู่แล้วด้วย ท�าให้ผมได้รับสิ่ง

ต่างๆ จาก Adsense มากมาย

ท�าไปพลางผมก็นกึไปพลางว่าเรือ่งไหนแง่มมุไหนในการท�า Adsense ทีน่่าสนใจ

ทีจ่ะน�ามาถ่ายทอดให้กบัผูอ้ืน่บ้าง ใช้เวลากลัน่กรองความคดิของตวัเองอยูน่านพอสมควร

จนรู้ว่าควรจะน�าเสนออะไรเกี่ยวกับการท�า Adsense

การได้ลงมือและถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงๆ ในครั้งนี้ของผมน่าจะตอบ

โจทย์ผู้อ่านที่ก�าลังสนใจจะท�า Adsense ได้ น่าจะช่วยไขข้อสงสัยได้ว่าควรจะเริ่มและท�า

อย่างไรถึงจะยืนอยู่ในการท�า Adsense จนประสบความส�าเร็จได้
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น�าเสนอในแง่มุมที่แตกต่าง

เรื่องของวิธีการท�า Adsense แน่นอนว่าถือเป็นเนื้อหาพื้นฐานของหนังสือที่ควรจะ

ต้องมี เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เพิ่งจะสนใจและก�าลังจะเริ่มต้น แต่วัตถุประสงค์หรือความ

ตัง้ใจของผมจรงิๆ ในการเขยีนหนังสอืเลม่นี้ขึน้มาคือ ท�าอย่างไรให้ผู้ที่สนใจ Adsense 

สามารถยืนอยู่ในการท�า Adsense ได้จนประสบความส�าเร็จ

ตลอดเวลาที่ผมได้ท�า Adsense ผมพบปัญหาซึ่งคิดว่าเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่ง

ให้คนที่ท�า Adsense ต้องล้มเลิกไปคือ การสร้างคอนเทนต์หรือการเขียนบทความ ซึ่งถือว่า

เป็นปัจจัยส�าคัญในการท�า Adsense แม้แต่คนที่มีความสามารถในเรื่องของการท�าเว็บไซต์

ก็ยังต้องล้มเลิกไป เพราะไม่สามารถที่จะเขียนบทความอัพเดตในเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อท�า 

Adsense ได้อย่างต่อเนื่อง

ท�าไมคอนเทนต์ถึงมีความส�าคัญกับการท�า Adsense ผมได้อธิบายไว้ในเล่มแล้ว 

พร้อมกันนั้นได้แนะน�าไว้อย่างละเอียดเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์เพื่อการท�า Adsense 

เป็นการแนะน�าที่ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครแนะน�าให้ผู้อ่านได้ทราบในแง่มุมนี้มาก่อน

หลายคนเข้าใจอยู่แล้วว่าการจะท�า Adsense ต้องมีเว็บไซต์ก่อน จากนั้นต้องมีการ

อพัเดตบทความใหม่ๆ อยูเ่สมอๆ เริม่แรกอาจรูส้กึว่าไม่ใช่เรือ่งยาก แต่เมือ่เวลาผ่านไปกลบัพบ

ว่าความคดิของตวัเองเริม่ตนักบัการคดิและเขยีนบทความใหม่ๆ เริม่ล้า เริม่ท้อ เริม่เบือ่ และล้ม

เลกิไปในทีส่ดุ ล้มเลกิไปก่อนทีจ่ะไปถึงข้ันของการวางแผนเรือ่งรายได้ซึง่เป็นสิง่ทีน่่าเสยีดายมาก

ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากจริงๆ ถ้าคุณเริ่มต้นท�า Adsense ได้แล้ว แต่ต้องล้มเลิก

ไปเพราะไม่รูว่้าจะหาคอนเทนต์หรอืบทความอะไรมาใส่ในเวบ็ไซต์ด ีในขณะทีม่คีนอกีจ�านวนไม่

น้อยสนใจที่จะท�า Adsense บ้าง แต่ยังไม่สามารถแม้แต่ที่จะเริ่มต้นได้ เพราะบ้างก็สมัครไม่

ผ่าน บ้างก็ยังติดในเรื่องของการท�าเว็บไซต์

เช่นนัน้แล้วถ้าคณุก�าลงัจะเริม่ต้นกบั Adsense ผมหวงัว่าเนือ้หาทีผ่มกลัน่กรองจาก

ประสบการณ์ด้วยความตั้งใจ จะช่วยให้คุณผ่านอุปสรรคในเรื่องของการสร้างเนื้อหาดีๆ ให้กับ

เว็บไซต์ไปได้และก้าวไปสู่เป้าหมายต่อไปที่ใหญ่กว่าคือ ท�าอย่างไรให้มีรายได้จาก Adsense 

ไปพร้อมๆ กันกับผม
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หนังสือเล่มนี้เขียนมาเพื่อใคร

ลองมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า

เตรียมพร้อมก่อนเริ่มต้น

เพือ่ให้การท�าตามหนงัสอืเล่มนีเ้ป็นไปอย่างราบรืน่ผูอ่้านควรเตรยีมหรอืมคีวามพร้อม

เหล่านี้สักหน่อยนะครับ

มีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค

สมัครสมาชิกหรือสร้างบัญชีกับ Google

มีอินเทอร์เน็ตที่พร้อมเชื่อมต่อและใช้งาน

รู้จักเกี่ยวกับ CMS เบื้องต้น (ไม่รู้ก็ไม่เป็นไร ค่อยๆ ท�าความเข้าใจไปกับ

เนื้อหาก็ได้)

สนใจการหารายได้ออนไลน์กับ Google Adsense

เป็นผูท้ีส่นใจหรอืมีความสามารถในการถ่ายทอดเรือ่งราวผ่านบทความ

ก�าลังประสบปัญหาในการเขียนบทความเพื่อใช้ในการท�า Adsense

สนใจการสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress

สนใจการสร้าง Video Content ใน YouTube เพือ่ท�า Google Adsense
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Adsense เป็นใคร น่ำสนใจ
อย่ำงไร

C
ha

pt
er

01

¢	ถึงตอนนี้ Adsense ไม่ใช่เรื่องใหม่ในแวดวงคอมพิวเตอร์และไอที หรือใน
แวดวงของการหารายได้ทางอินเทอร์เน็ตอีกแล้ว เท่าที่ผมรู้จัก Adsense มานี่ก็ 6 ปี
แล้ว แต่สาระส�าคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า Adsense เป็นสิ่งใหม่หรือสิ่งเก่า แม้ว่า Adsense จะมี
มานานแล้ว แต่ก็ยังได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อย ที่ส�าคัญคือ ตอนนี้ทาง Google ก็ยัง
คงเปิดรับสมัครสมาชิกในการท�า Adsense อยู่ทด
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ท�าความรู้จัก Adsense สักหน่อย

มาท�าความรู้จักกับ Adsense กันสักหน่อยนะครับ อาจจะมีเพื่อนๆ ที่เพิ่งจะหันมาสนใจ หรือ

บางคนทีย่งัไม่เคยได้ยนิเกีย่วกบั Adsense มาก่อนเลย ส�าหรบัใครทีรู่จั้กและเข้าใจเรือ่งราวของ Adsense 

อยู่แล้วพลิกไปอ่านเนื้อหาที่ต้องการได้เลย

Adsense เป็นใครมาจากไหน

Adsense เป็นบริการหนึ่งของ Google ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเว็บไซต์ เว็บบอร์ด หรือเว็บบล็อก 

น�าโฆษณาในลักษณะของแบนเนอร์ (Banner) จาก Google ไปติดไว้ในเว็บไซต์ของตนเอง หากมีคนมา

คลิกที่โฆษณาดังกล่าว Google ก็จะแบ่งรายได้ให้กับคุณ

รายได้ที่จะได้รับไม่แน่นนอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น อัตราค่าโฆษณาของแบนเนอร์

นั้นๆ มูลค่าของคีย์เวิร์ด (Keyword) ของกลุ่มสินค้าที่ลงโฆษณาในแบนเนอร์ และอื่นๆ รวมถึงอัตราค่า

โฆษณาแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากัน ที่แน่ๆ ค่าคลิกหรือรายได้ที่จะได้รับจากค่าคลิกของการท�า Adsense ใน

ต่างประเทศจะสงูมากๆ เป็นอะไรทีน่่าสนใจมากทเีดยีว ส�าหรบัในประเทศไทยค่าคลกิโฆษณาของ Adsense 

ยังถือว่าค่อนข้างต�่า

ÊÃŒÒ§ Content ·íÒà§Ô¹ÍÍ¹äÅ¹�¡Ñº Google Adsense6
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ที่มาโฆษณาของ Google

ส�าหรับโฆษณาจาก Google ที่เราจะน�ามาติด

ในเว็บไซต์นั้น เป็นโฆษณาที่มาจากอีกหนึ่งบริการของ 

Google นั่นเอง บริการดังกล่าวก็คือ Adword

Adword เปรียบไปก็เหมือนเอเยนซีโฆษณา

ที่ท�าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้

กับบริษัทห้างร้านต่างๆ ส่วนแบนเนอร์หรือข้อมูลสินค้า

ของใครจะไปแสดงท่ีไหนบ้างในโลกออนไลน์ ส่วนใหญ่จะ

เป็นเว็บต่างๆ ทัง้เวบ็ไซต์ เวบ็บอร์ด หรอืเวบ็บลอ็ก รวม

ถึงใน YouTube ด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของสินค้าและ

บรกิารจ่ายเงนิค่าโฆษณาให้กบั Google มากน้อยแค่ไหน

การจ่ายเงินค่าโฆษณาให้กับ Google จะ

เรียกว่า “ค่าคลิก” ในการท�าโฆษณาผ่าน Adword 

สินค้าและบริการประเภทเดียวกันจะมีการประมูล

คย์ีเวร์ิดทีจ่ะใช้ในการท�าโฆษณาแข่งกนั ใครให้ค่าคลกิ

สูงๆ ก็จะมีโอกาสในการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ

มากกว่า

จ่ายมากก็มีโอกาสที่แบนเนอร์ของสินค้า

และบริการจะถูกน�าไปติดหรือแสดงตามเว็บไซต์

ต่างๆ ทีเ่ป็นพนัธมิตรของ Google มากข้ึน มีคนเหน็

มากก็ยิ่งมีโอกาสมากไม่ต่างอะไรจากการท�าโฆษณา

แบบออฟไลน์จ�าพวกป้ายโฆษณาหรอืบลิบอร์ดต่างๆ 

ที่เราเห็นตามริมทาง

ส�าหรบัเวบ็ไซต์ทีเ่ป็นพนัธมติรกบั Google 

ก็คือ เว็บไซต์ของผู้ที่ท�า Adsense นั่นเองทด
ลอ
งอ
่าน
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โฆษณาจาก Google Adsense
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ความน่าสนใจของ Adsense

เน่ืองจากเป็นเนื้อหาที่ผมตั้งใจจะถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองทั้งในแง่ของความสนใจเรื่องของ

การท�า Adsense และความรู้ในมุมของการสร้างเนื้อหา ดังนั้น คงไม่ได้อ้างอิงข้อมูลที่เป็นหลักการอะไรมาก

นักว่า ท�าไม Adsense ถึงน่าสนใจ ?

แต่จะขอแชร์ในมุมของตัวเองล้วนๆ เลยแล้วกัน

�	 เป็นพนัธมติรกบั Google ชือ่เสยีงและความส�าเรจ็ของ Google คงไม่ต้องไป

หาข้อมลูในเชงิของธรุกจิอะไรมาแสดงกนัมาก กพ็อทีจ่ะรบัรูไ้ด้ว่าเป็นบรษิทัทีป่ระสบความส�าเรจ็

มากแค่ไหน เรียกว่าเป็นบริษัทระดับโลกก็คงไม่ผิด โดยเฉพาะในด้านของธุรกิจสื่อออนไลน์ การ

ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทระดับโลกแบบนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อย
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ความน่าสนใจในเรือ่งของค่าตอบแทนกเ็รือ่งหนึง่ 

ถ้าคณุมคีวามสามารถมากพอ กส็ามารถทีจ่ะสร้างเงนิจาก 

Google ได้อย่างไม่จ�ากัด Google ไม่ได้บอกว่าจะจ่ายค่า

ตอบแทนให้กับพันธมิตรจ�ากัดแค่ไหน หรือแม้ว่าหากไม่

ประสบความส�าเรจ็ในเรือ่งของรายได้ ผมมองว่าอย่างน้อย

ก็ยังได้ประสบการณ์ดีๆ กับการท�างานร่วมกันกับบริษัท

ใหญ่ๆ แบบนี้ ได้เรียนรู้ระบบซ่ึงสามารถน�าไปต่อยอดใน

การท�างานอื่นๆ ของคุณได้มาก คงน�าไปต่อยอดและใช้

ประโยชน์ในงานอื่นๆ ได้สักวัน

�	 รายได้ไม่จ�ากดั ขอเพยีงคณุท�าได้และท�าให้ส�าเรจ็ Google สามารถทีจ่ะจ่ายค่าตอบแทน 

ได้โดยไม่ก�าหนดว่าค่าตอบแทนสูงสุดที่จะจ่ายให้นั้นอยู่ที่เท่าไรต่อคนต่อเดือน สิ่งที่ Google เข้ม

งวดคงมอียูเ่ร่ืองเดยีวคอื ขอให้การเป็นพนัธมิตรและท�างานร่วมกนัเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้

�	 ไหนๆ ก็จะแชร์อยู่แล้ว ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบจะถ่ายทอดเรื่องราว ชอบเล่า ชอบ

แชร์ ชอบเขียนบล็อก (Blog) ชอบถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในเว็บบอร์ดอยู่แล้ว นี่เป็นโอกาสที่

ดีที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้

ที่ผ่านมาคุณอาจจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ มากมาย โดยที่

ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ค่าตอบแทนจากสิ่งที่ถ่ายทอดไปตามเว็บไซต์

หรือเว็บบอร์ดต่างๆ แต่จะดีแค่ไหนหากจะมีรายได้เข้ามาจากสิ่งที่คุณได้

ถ่ายทอดออกไปและมีคนให้ความสนใจ

โดยที่รายได้ไม่ได้เป็นการเรียกเก็บจากคนที่เข ้ามาอ่าน

บทความของคุณแต่อย่างใด เป็นรายได้ที่รับมาจาก Google ซึ่งเป็นการ

แลกเปลี่ยนกันอย่างสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขของการวางแบนเนอร์

โฆษณาในพื้นที่ของคุณ

เป็นการดเีสยีอกีหากคณุเป็นคนทีช่อบถ่ายทอดเรือ่งราวในโลก

ออนไลน์อยูแ่ล้ว เพราะการถ่ายทอดเนือ้หาหรอืคอนเทนต์ (Content) ใน

สื่อออนไลน์นั้นเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งของการท�า Adsense
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สนใจ Adsense มากว่า 6 ป

ตัวผมเองสนใจการท�า Adsense มาประมาณ 6 ปีแล้ว ตั้งแต่เริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องของบริการนี้

ของ Google ในเมืองไทย จริงๆ แล้วอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นสักพักแล้วก็ได้ แต่ผมเพิ่งรู้จักและได้สัมผัสเรื่อง

ราวของ Adsense ก็ประมาณ 6 ปีที่ผ่านมา

เห็นครั้งแรกก็สนใจเลย หรือจะเรียกว่าคลั่งไคล้ก็คงได้ เป็นคนที่คลั่งไคล้เกี่ยวกับการหารายได้หรือ

ธรุกิจออนไลน์เอามากๆ ตัง้แต่การเริม่ใช้คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็มคีวามสะดวกและเรว็ขึน้ ราวๆ ยคุเริม่ต้น

ของอินเทอร์เน็ต ADSL ผมรู้สึกว่านี่แหละเป็นงานในอุดมคติของผมเลย

สิ่งที่ผมไม่ชอบในการท�างานแบบเดิมๆ ก็คือ...

�	 ไม่ชอบการตืน่ตอนเช้า ไม่รูเ้ป็นอะไรต่อให้เข้านอนเรว็แค่ไหน แต่ถ้าต้องตืน่ตห้ีาหกโมงกง่็วงอยูด่ี

�	 ไม่ชอบรถตดิ เรือ่งนีไ้ม่ชอบสดุๆ หลายคนกค็งไม่ชอบเหมอืนกนัใช่ไหมครบั ไม่รูจ้ะตดิอะไรกนันกั

กันหนา ติดแบบไม่มีเหตุผล ติดมากเกินไป

Chapter 1 Adsense à»š¹ã¤Ã ¹‹ÒÊ¹ã¨ÍÂ‹Ò§äÃ 11
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สร้าง Content ท�าเงินออนไลน์กับ Google Adsense12

�	 เบือ่เจ้านาย (ฮ่าๆๆๆ) ใครมีเจ้านายดกีโ็ชคดไีป แต่ถ้าเจ้านายจูจ้ีข้ีบ่้น การไม่ต้องเหน็หน้าเจ้านาย 

ตลอดเวลา 8 ชั่วโมงของการท�างาน จะท�าให้ศักยภาพการท�างานของเราดีขึ้น (จริงๆ นะ)

�	 เวลา ทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาล้วนมีผลกับเวลา เราท�างานกัน 8 ชั่วโมงท�างาน แต่เราต้องอยู่นอก

บ้านและเสียเวลาอย่างสูญเปล่ากันวันละหลายๆ ชั่วโมงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆ

�	 รายได้ตามความสามารถ ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าไม่อยากกินเงินเดือนที่ปรับขึ้นปีละเพียงเล็กน้อย ก็

คงต้องออกไปท�าธุรกิจอะไรสักอย่าง ถ้าไม่มีทุนก็ปิดประตูตายได้เลย เลิกคิด ไม่อย่างนั้นก็ขาย

ตรง ไม่ก็ขายประกันชีวิต แต่เมื่อมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถท�าลายข้อจ�ากัดนี้ได้

ผมใช้เวลาอยูส่กัพกัในการท�าให้ตวัเองสามารถหาประโยชน์จากอนิเทอร์เนต็และเลีย้งปากท้องได้อย่าง

เป็นรปูธรรม ด้วยการเป็นนกัเขยีนฟรแีลนซ์ทีส่ามารถนัง่ท�างานอยูบ้่าน รบั-ส่งงานอเีมล คยุงานผ่านแชทและ

โทรศัพท์ เช็คยอดเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ฯลฯ

แต่ตลอดเวลาผมก็ยังคงมอง

หาธุรกิจออนไลน์หรือช่องทางหารายได้

ออนไลน์อื่นๆ ในช่วงน้ันที่ผมสนใจก็มีทั้ง 

Ebay, Amazon, Affiliate และอีกหลายๆ 

อย่างรวมถึง Adsense

ลูกค้า/

ผู้ว่าจ้าง

ติดต่อผ่าน... Freelance

รับงาน-ท�างาน

รับ-ส่งงานผ่านอีเมลและ Cloud

รับเงิน/เช็คเงินผ่าน Internet Banking

โทรศัพท์

อีเมล

LINE

ฯลฯ

ผมพิจารณาหลายๆ อย่างแล้วคิดว่า Ad-

sense นี่แหละที่น่าจะเหมาะกับผมที่สุดในตอนนั้น 

จรงิๆ สนใจทกุอย่างเลย แต่อย่างอืน่ เช่น การค้าขาย

ผ่าน Ebay ผมเองกไ็ม่ค่อยจะเก่งเรือ่งภาษาสกัเท่าไร 

เรียกว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญเลย ขอพักไว้ก่อน
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13Chapter 1 Adsense เป็นใคร น่าสนใจอย่างไร

ส่วน Adsense เป็นการสร้างเนื้อหา 

เป็นงานที่ผมท�าอยู่แล้ว และผมเองก็ชอบเขียน

ชอบเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวอยู่แล้ว จึงคิดว่า

นี่แหละที่น่าจะเหมาะสมกับเรา แต่ในที่สุดการท�า 

Adsense เมื่อ 6 ปีที่แล้วของผมก็ไปไม่ถึงไหน

ด้วยประสบปัญหาส�าคัญบางประการ ผมขอเรียก

ว่าเป็นการยอมแพ้ของตัวเองแล้วกัน

ในตอนนั้นที่ท�าให้ผมต้องล้มเลิกการท�า Adsense ลงด้วยความเสียดายก็คือ...

�	 สมัคร Adsense ไม่ผ่าน การ

สมัครไม่ผ่านเป็นส่ิงที่ท�าให้ผมท้อที่สุด ลองแล้ว

ลองอีก ซ�้าแล้วซ�้าเล่าก็ยังไม่ผ่าน ในตอนนั้นก็คิดไป

สารพัดว่าท�าไมถึงสมัครยากแบบนี้ พยายามคิดว่า

เราท�าอะไรผิด ทบทวนขั้นตอนต่างๆ และพยายาม

ลองใหม่อยู่หลายครั้งก็ยังไม่ผ่าน

จนมานั่งท�าความเข้าใจใหม่อีกครั้งและท�าตามขั้นตอนที่ 

Google ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัดคือ สร้างเว็บไซต์ที่มีข้อก�าหนด

ตรงตามที่ Google ระบุไว้ และรอจนกว่าเว็บไซต์มีอายุมากกว่า 6 

เดอืน จงึได้สมคัรผ่านในทีส่ดุ ข้อก�าหนดพืน้ฐานต่างๆ ทีจ่�าเป็นต้อง

รู้และปฏิบัติตาม ผมจะแนะน�าให้ทราบอีกครั้งในบทที่ 15

�	 ท�าเว็บไซต์ไม่เป็น ในตอนนั้นผมกับ

คอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่ไม่ถูกกันสักเท่าไร ใช้ท�างาน

ที่ต้องท�าได้ก็ถือว่าดีมากแล้ว จะให้ท�าโน่นท�านี่

เหมือนคนที่เก่งคอมพิวเตอร์นี่ไม่ไหวจริงๆ แค่ติดตั้ง 

โปรแกรม หรือสแกนไวรัสยังท�าไม่ค่อยจะเป็นเลย

เรื่องการสร้างเว็บไซต์ยิ่ง

ไม่ต้องพูดถึง การสร้างเว็บไซต์ที่

ง่ายที่สุดในตอนนั้นคือใช้โปรแกรม 

Dreamweaver ซึ่ งอย ่าว ่าแต ่ 

Dreamweaver เลย โปรแกรม 

Photoshop ผมเองยังไม่ประสาเลย

ด้วยซ�้า

มีค�าแนะน�ากันว่า สร้าง

เว็บไซต์ไม่เป็นก็ท�า Adsense ได้ 

ใช้วิธีเขียนบล็อกเอาก็ได้ ก็หันเหไป

สร้างบลอ็ก เขยีนโน่นเขยีนนีไ่ปเรือ่ย

เปื่อย แต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนเพราะยัง

สมัคร Adsense ไม่ผ่าน
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