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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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พชิติการตลาดออนไลน.์..อยา่งนกัการตลาดมอืโปร 
(สรา้งสื�อออนไลนใ์หต้ดิอนัดบัหนา้แรก Google ดว้ยหลกัการทาํ SEO อยา่งถกูตอ้ง) 

 
 

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

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

 

26 พฤศจกิายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** อบรม Online ผา่นโปรแกรม TeamLink 
 

 
 

หลกัการและเหตผุล 

 ปัจจุบันในโลกธรุกจิมกีารแขง่ขนัทีWทวคีวามรุนแรงมากขึYนเรืWอยๆ  การตลาดออนไลนถ์อืเป็นอาวุธสําคญั ทีWแต่
ละธรุกจิใชเ้ป็นเครืWองมอืเพืWอชงิชยัความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขัน แต่ปัญหาทีWพบสว่นใหญ่คอืผูท้ีWทําการตลาดไม่
เขา้ใจวธิกีารทําการตลาดออนไลนอ์ย่างถกูตอ้ง จงึเป็นเหตใุหผ้ลลัพธท์ีWไดอ้อกมานัYนไมต่รงตามเป้าหมายทีWตั Yงไว ้
 หลักสตูรนีYจงึจัดทําขึYนเพืWอใหผู้เ้ขา้อบรม ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึวธิกีารทําการตลาดบนสืWอออนไลน ์ หลักการ
ทํา Search Engine Optimization (SEO) อย่างถูกตอ้งเพืWอทําสืWอออนไลนข์องธรุกจิใหต้ดิหนา้แรกของ Google และ 
ยังไดเ้รยีนรูเ้ครืWองมอืตา่ง ๆ ทางการตลาดทีWสําคัญ โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้่วมฝึกคดิ ฝึกปฏบิตั ิ เกีWยวกับการทํา
การตลาดบนสืWอออนไลน ์พรอ้มรับเทคนคิและคําแนะนําจากผูเ้ชีWยวชาญดา้นการทําการตลาดบนสืWอออนไลนโ์ดยตรง 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึพฤตกิรรมความตอ้งการของลูกคา้ในยุคปัจจุบนัเพืWอสรา้งสืWอออนไลนใ์หต้รงใจ 
2. เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูเ้ทคนิคการทําสืWอออนไลน์ใหต้ดิหนา้แรก Google ดว้ยหลักการทํา SEO อย่าง
ถกูตอ้ง 

3. เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึวธิกีารใชเ้ครืWองมอืตา่ง ๆ ทีWจําเป็นต่อการทําตลาดออนไลน ์ 
4. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีWได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่องคก์ร 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1 ตโีจทยใ์หแ้ตก !!! หลกัการสรา้งสื�อออนไลนใ์หต้รงใจลกูคา้ และ โดนใจ Google 
1. เจาะลกึ !!! พฤตกิรรมความตอ้งการของลกูคา้ เพื�อสรา้งสื�อออนไลนใ์หต้รงใจ 

• ความตอ้งการทัWวไป 
• ความตอ้งการทีWเฉพาะจงเจาะ 

2. กจิกรรม Workshop : เจาะลกึ !!! พฤตกิรรมลกูคา้…สรา้งสื�อออนไลนใ์หต้รงใจ 
3. เรยีนรู ้5 ขั YนตอนการตัดสนิใจซืYอของลกูคา้ (Customer Journey : Buying Decision Model ) 

• ความสําคัญของแต่ละขั Yนตอน 
• วธิกีารสรา้งประสบการณท์ีWดผีา่นทกุจุด Touch Point  

4. ไขขอ้สงสยั…เอกลักษณเ์ฉพาะตัวของสืWอออนไลนท์ีWนักการตลาดมอืโปรตอ้งทราบ !!! 
• Website 
• Facebook 
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• YouTube 
• Instagram 
• Twitter 

5. การวเิคราะหส์ืWอออนไลนแ์ตล่ะประเภท…เพืWอเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกับธรุกจิ 
6. เร ิ�มตน้ดมีกัมชียั !!! สรา้งสืWอออนไลนอ์ย่างไรใหโ้ดนใจ Google  

• การเลอืกใช ้Hosting ทีWถูกตอ้ง (สาํหรับธรุกจิทีWใช ้Website เป็นชอ่งทางการขายหลัก) 
• การตั YงชืWอบนสืWอออนไลนแ์ต่ละประเภทให ้ลกูคา้คน้หางา่ย ตดิอนัดบั Google เร็ว 
• การเลอืก บทความ/เนืYอหา ทีWมคีณุภาพเพืWอนํามาลงในสืWอออนไลนแ์ตล่ะประเภทอย่างถกูตอ้ง 

7. กจิกรรม ลงมอืปฏบิตั ิวเิคราะหส์ ื�อออนไลน…์  
• วเิคราะหจ์ดุแข็ง และ จดุที�ตอ้งปรบัปรงุ ของสื�อออนไลนท์ี�ธรุกจิคณุใช ้

 
Module 2 เคล็ดลบัการทําสื�อออนไลนใ์หต้ดิหนา้แรก Google ดว้ยหลกัการทํา SEO อยา่งถกูตอ้ง 
8. Search Engine Optimization (SEO)  คอือะไร 

• เรยีนรูแ้ละเขา้ใจ ความสําคัญของ SEO  
9. กา้วแรกการทํา SEO เทคนคิการทําให ้Google รูจั้ก Website ของคุณ 

• การสรา้งตัวตนบนโลก Google  
• การอัพเดต / ปรับแตง่ขอ้มูลหนา้เว็บ  

10. เทคนคิการสรา้งประสทิธภิาพให ้Website เพืWอสรา้งพลัง SEO เชงิบวก  
• Mobile Friendly 
• User Friendly  

11. กจิกรรม ลงมอืปฏบิตั ิการใชเ้ครื�องตรวจสอบคณุภาพของ Website  
• วเิคราะหห์าจดุที�ตอ้งปรบัปรงุ เพื�อสรา้งประสทิธภิาพสงูสดุ  

12. เทคนคิการใช ้Keyword เพืWอเขยีน หัวขอ้ หรอื เนืYอหา(Content) อยา่งถูกตอ้งตามหลัก SEO   
• ประเภทของ Keyword  
• ลักษณะของ Keyword ทีWมคีณุภาพ 

13. กจิกรรม ลงมอืปฏบิตั ิการใชเ้ครื�องมอืคน้หา Keyword  
14. เทคนคิการสืWอสารทางการตลาดกับลกูคา้อย่างทรงพลัง  

• ความถีWในการสืWอสารกบัลูกคา้ 
• ความสัYนยาวของสาร 
• การสรา้งสารทีWสืWอใหต้ดิใน Search Engine (SEO) 
• การเชืWอมโยงการสืWอสารในทกุสืWอออนไลนข์องธรุกจิ 

15. กจิกรรม  ลงมอืปฏบิตั ิ ฝึกฝนการเขยีน Content บนสื�อออนไลน ์
16. เทคนคิการประชาสมัพนัธผ์า่นสื�อออนไลนภ์ายนอกอยา่งเหนอืช ัkน เสรมิพลงัการทํา SEO  

• วธิกีารเลอืกสื�อออนไลนภ์ายนอกเพื�อลงประชาสมัพนัธ ์
• กลยุทธก์ารประชาสมัพนัธแ์บบดาวกระจาย 
• รายชื�อสื�อออนไลนภ์ายนอกที�มปีระสทิธภิาพ  

17. เทคนคิการทํา Backlink เพืWอเสรมิอันดับ SEO ใหก้ับ Website    
• ประโยชนแ์ละความสาํคัญของการทํา Backlink 
• ประเภทของ Backlink 
• ลักษณะ Backlink ทีWมคีณุภาพ  

18. หลักการทํา SEO ผา่น Location ทีWนักการตลาดยคุใหม่ไม่ควรพลาด 
19. กจิกรรม ลงมอืปฏบิตั ิการทํา SEO ผา่น Location   
20. เครืWองมอืการตดิตามและประเมนิผลการทํา SEO 
21. สรุป คําถาม - ตอบ  
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ประกาศนยีบตัร: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                             
ราคาคา่อบรม (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

จาํนวน คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอื หกั ณ ที�จา่ย 

 

1 ทา่น 
 

2,500.00 
 

175.00 
 

75.00 
 

2,600.00 
 

2,675.00 

 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีY 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีW 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีW 014-2-63503-8 

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืWอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีWจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, วางแผนการขาย,วางแผนการตลาด , สว่นผสมการตลาด,วเิคราะหล์กูคา้,กลุม่เป้าหมาย 
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
� Tel. : 086-318-3152  
� E-mail : hipotraining@gmail.com  
� Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิ�มเตมิไดท้ ี�  
� YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, การตลาดยคุ 4G , สืWอออนไลน ์, Marketing , เจา้หนา้ทีWการตลาด , Search Engine , SEO , 
การตลาดออนไลน ์ 


