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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

เทคนคิการสื�อสารทางการตลาดบนสื�อออนไลน ์
(Marketing Communication via Online and Social Medias) 

 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

7 ตลุาคม 2562 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 
 การสืXอสารทางการตลาดบนสืXอออนไลนเ์ป็นพลังทีXสําคัญยิXงในการสรา้งสรรคภ์าพลักษณ์(Image)  และ แบ
รนด ์(Brand) รวมถงึสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซือ̂ของลูกคา้ในยุคปัจจุบนั ดังนัน̂ การสืXอสารบนสืXอออนไลนจ์งึเป็นงานทีXมี
ความสําคัญมาก โดยเฉพาะการใชลู้กเล่น หรือ เทคนคิในการสืXอสารทีXกระตุน้และกระตุกความตอ้งการภายในของ
ลกูคา้  

หลักสตูรเทคนคิการสืXอสารทางการตลาดบนสืXอออนไลนน์ี ̂จงึไดอ้อกแบบขึน̂มา เพืXอชว่ยใหนั้กการตลาดและ
ผูส้นใจทัXวไป ไดพั้ฒนาทักษะในการสืXอสารทางการตลาดบนสืXอออนไลน ์ใหน่้าสนใจ น่าตดิตาม สามารถกระตุน้ความ
สนใจของผูอ้า่นได ้โดยผา่นการเรยีนรูเ้ทคนคิและการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพืXอใหส้ามารถนําความรูท้ีXไดไ้ปใชง้าน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิของการสืXอสารทางการตลาดบนสืXอออนไลน ์
2. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดล้งมอืปฏบิตัใินการสืXอสารทางการตลาดบนสืXอออนไลน ์
3. เพืXอสรา้งความมัXนใจใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม ในการนําความรูแ้ละทกัษะทีXไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นงานของตน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม (HP) 
 
Module 1: เขา้ใจถงึแกน่ของสื�อออนไลน ์  

1. เอกลกัษณเ์ฉพาะตัวของสืXอออนไลนแ์ตล่ะชนดิทีXควรรู ้
• Facebook 
• Youtube 
• Instagram และ  
• อืXนๆ   

2. เจาะลกึ.....วเิคราะหล์กูคา้...ผูเ้สพสืXอออนไลน ์
• ความคาดหวังของลกูคา้ในการเสพสืXอออนไลน ์
• พฤตกิรรมของลกูคา้ในการเสพสืXอออนไลน ์
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Module 2: การสื�อสารดว้ยเนืYอหาทางการตลาดที�ทรงคณุคา่ (Marketing Content)  

3. ภาพรวมการสืXอสารทางการตลาดทีXมปีระสทิธภิาพ 
• โครงสรา้ง 
• ภาษาทีXใช ้

4. เทคนคิการเขยีนเนือ̂หาทีXเขา้ถงึเขา้ใจ และ โดนใจคนอา่น 
• การตัง̂วัตถุประสงคใ์นการสืXอสาร 
• การสืXอสารดว้ยวธิกีาร  “เหตุและผล”  
• การสืXอสารดว้ยวธิกีาร “สรา้งอารมณ์ร่วม” 
• การสืXอสารดว้ยวธิกีาร “กระตุน้ใหเ้ห็นปัญหา” 
• ศลิปะในการใชรู้ปประกอบ เพืXอเสรมิความน่าตดิตาม 

5. การสืXอสารทีXตอบสนอง เสน้ทางการซือ̂ของลูกคา้ Customer Journey 
• ความหมายของ Customer Journey 
• ตัวอย่างของ Customer Journey 
• เทคนคิในการสืXอสารทีXสนอง Customer Journey 

6. การตอบคําถามของลกูคา้ 
• การตอบคําถามอย่างตรงจดุตรงประเด็น 
• การตอบคําถาม พรอ้มการใหคํ้าแนะนํา 

 
Module 3: ปฏบิตักิาร.....การสื�อสารทางการตลาดบนสื�อออนไลน ์

7. กจิกรรมทีX 1 การวเิคราะหเ์นือ̂หาทางการตลาดของธรุกจิทีXน่าสนใจ 
• ความน่าสนใจ 
• ความสมบรูณ์ของเน̂ือหา 
• สิXงทีXควรเพิXมเตมิ 

8. กจิกรรมทีX 2 การวเิคราะหเ์นือ̂หาทางการตลาดของธรุกจิคณุ 
• ความน่าสนใจ 
• ความสมบรูณ์ของเน̂ือหา 
• สิXงทีXควรเพิXมเตมิ 

9. กจิกรรมทีX 3 การสืXอสารเนือ̂หาทางการตลาดของธุรกจิคณุ....ดว้ยวธิกีารใหม่ๆ 
10. ขอ้ควรปฏบัิตอิืXนๆ ในการสืXอสารทางการตลาดกับลกูคา้ 

• ความถีXในการสืXอสารกบัลกูคา้ 
• ความสัน̂ยาวของสาร 
• การสรา้งสารทีXสืXอใหต้ดิใน Search Engine 
• การเชืXอมโยงการสืXอสารในทกุสืXอออนไลนข์องธรุกจิ 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 7 ตุลาคม 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 21 กนัยายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี^ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืXอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, เทคนคิ, การตลาด, ออนไลน,์ สืXอสาร, สืXอสารบนโลกออนไลน,์ Marketing, Online, Social Medias, Communication 
 


