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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 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  

พชิติการตลาดออนไลน.์..อยา่งนกัการตลาดมอืโปร 
(สรา้งสือ่ออนไลนใ์หต้ดิอนัดบัหนา้แรก Google ดว้ยหลกัการทาํ SEO อยา่งถกูตอ้ง) 

 
 

วทิยากร: อาจารยพ์งศภ์ทัร  นมะภทัร 
วทิยากรภายใน บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั ตําแหน่ง Assistant Manager  

วทิยากรบรรยายใหก้บัภาครัฐและเอกชน หลักสตูรดา้นการขาย การตลาด การบรกิาร 
 หวัหนา้งาน หลักการคดิ และ เพิม่ศักยภาพในการทํางาน 

 
 

11 สงิหาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 *สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจบุนัในโลกธรุกจิมกีารแขง่ขนัทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ  การตลาดออนไลนถ์อืเป็นอาวธุสําคญั ทีแ่ต่
ละธรุกจิใชเ้ป็นเครือ่งมอืเพือ่ชงิชยัความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั แตปั่ญหาทีพ่บสว่นใหญค่อืผูท้ีทํ่าการตลาดไม่
เขา้ใจวธิกีารทําการตลาดออนไลนอ์ยา่งถกูตอ้ง จงึเป็นเหตใุหผ้ลลพัธท์ีไ่ดอ้อกมานัน้ไมต่รงตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้
 หลกัสตูรนีจ้งึจัดทําขึน้เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึวธิกีารทําการตลาดบนสือ่ออนไลน ์ หลกัการ
ทํา Search Engine Optimization (SEO) อยา่งถกูตอ้งเพือ่ทําสือ่ออนไลนข์องธรุกจิใหต้ดิหนา้แรกของ Google และ 
ยังไดเ้รยีนรูเ้ครือ่งมอืตา่ง ๆ ทางการตลาดทีสํ่าคญั โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้ว่มฝึกคดิ ฝึกปฏบิตั ิเกีย่วกบัการทําการตลาด
บนสือ่ออนไลน ์พรอ้มรับเทคนคิและคําแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทําการตลาดบนสือ่ออนไลนโ์ดยตรง 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึพฤตกิรรมความตอ้งการของลกูคา้ในยคุปัจจบุนัเพือ่สรา้งสือ่ออนไลนใ์หต้รงใจ 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูเ้ทคนคิการทําสือ่ออนไลน์ใหต้ดิหนา้แรก Google ดว้ยหลักการทํา SEO อย่าง

ถกูตอ้ง 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืตา่ง ๆ ทีจํ่าเป็นตอ่การทําตลาดออนไลน ์ 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1 ตโีจทยใ์หแ้ตก !!! หลกัการสรา้งสือ่ออนไลนใ์หต้รงใจลกูคา้ และ โดนใจ Google 

1. เจาะลกึ !!! พฤตกิรรมความตอ้งการของลกูคา้ เพือ่สรา้งสือ่ออนไลนใ์หต้รงใจ 
 ความตอ้งการทั่วไป 
 ความตอ้งการทีเ่ฉพาะจงเจาะ 

2. กจิกรรม Workshop : เจาะลกึ !!! พฤตกิรรมลกูคา้…สรา้งสือ่ออนไลนใ์หต้รงใจ 
3. เรยีนรู ้5 ขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ (Customer Journey : Buying Decision Model ) 

 ความสําคญัของแตล่ะขัน้ตอน 
 วธิกีารสรา้งประสบการณ์ทีด่ผีา่นทกุจดุ Touch Point  

4. ไขขอ้สงสยั…เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของสือ่ออนไลนท์ีนั่กการตลาดมอืโปรตอ้งทราบ !!! 
 Website 
 Facebook 
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 YouTube 
 Instagram 
 Twitter 

5. การวเิคราะหส์ือ่ออนไลนแ์ตล่ะประเภท…เพือ่เลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัธรุกจิ 
6. เร ิม่ตน้ดมีกัมชียั !!! สรา้งสือ่ออนไลนอ์ยา่งไรใหโ้ดนใจ Google  

 การเลอืกใช ้Hosting ทีถ่กูตอ้ง (สําหรับธรุกจิทีใ่ช ้Website เป็นชอ่งทางการขายหลกั) 
 การตัง้ชือ่บนสือ่ออนไลนแ์ตล่ะประเภทให ้ลกูคา้คน้หางา่ย ตดิอนัดบั Google เร็ว 
 การเลอืก บทความ/เนือ้หา ทีม่คีณุภาพเพือ่นํามาลงในสือ่ออนไลนแ์ตล่ะประเภทอยา่งถกูตอ้ง 

7. กจิกรรม ลงมอืปฏบิตั ิวเิคราะหส์ือ่ออนไลน…์  
 วเิคราะหจ์ดุแข็ง และ จดุทีต่อ้งปรบัปรงุ ของสือ่ออนไลนท์ ีธ่รุกจิคณุใช ้

Module 2 เคล็ดลบัการทาํสือ่ออนไลนใ์หต้ดิหนา้แรก Google ดว้ยหลกัการทาํ SEO อยา่งถกูตอ้ง 
8. Search Engine Optimization (SEO)  คอือะไร 

 เรยีนรูแ้ละเขา้ใจ ความสําคญัของ SEO  
9. กา้วแรกการทาํ SEO เทคนคิการทําให ้Google รูจั้ก Website ของคณุ 

 การสรา้งตวัตนบนโลก Google  
 การอพัเดต / ปรับแตง่ขอ้มลูหนา้เว็บ  

10. เทคนคิการสรา้งประสทิธภิาพให ้Website เพือ่สรา้งพลงั SEO เชงิบวก  
 Mobile Friendly 
 User Friendly  

11. กจิกรรม ลงมอืปฏบิตั ิการใชเ้ครือ่งตรวจสอบคณุภาพของ Website  
 วเิคราะหห์าจดุทีต่อ้งปรบัปรงุ เพือ่สรา้งประสทิธภิาพสงูสดุ  

12. เทคนคิการใช ้Keyword เพือ่เขยีน หัวขอ้ หรอื เนือ้หา(Content) อยา่งถกูตอ้งตามหลกั SEO   
 ประเภทของ Keyword  
 ลกัษณะของ Keyword ทีม่คีณุภาพ 

13. กจิกรรม ลงมอืปฏบิตั ิการใชเ้ครือ่งมอืคน้หา Keyword  
14. เทคนคิการสือ่สารทางการตลาดกบัลกูคา้อยา่งทรงพลงั  

 ความถีใ่นการสือ่สารกบัลกูคา้ 
 ความสัน้ยาวของสาร 
 การสรา้งสารทีส่ ือ่ใหต้ดิใน Search Engine (SEO) 
 การเชือ่มโยงการสือ่สารในทกุสือ่ออนไลนข์องธรุกจิ 

15. กจิกรรม  ลงมอืปฏบิตั ิ ฝึกฝนการเขยีน Content บนสือ่ออนไลน ์
16. เทคนคิการประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ออนไลนภ์ายนอกอยา่งเหนอืช ัน้ เสรมิพลงัการทาํ SEO  

 วธิกีารเลอืกสือ่ออนไลนภ์ายนอกเพือ่ลงประชาสมัพนัธ ์
 กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธแ์บบดาวกระจาย 
 รายชือ่สือ่ออนไลนภ์ายนอกทีม่ปีระสทิธภิาพ  

17. เทคนคิการทํา Backlink เพือ่เสรมิอนัดบั SEO ใหก้บั Website    
 ประโยชนแ์ละความสําคญัของการทํา Backlink 
 ประเภทของ Backlink 
 ลกัษณะ Backlink ทีม่คีณุภาพ  

18. หลกัการทํา SEO ผา่น Location ทีนั่กการตลาดยคุใหมไ่มค่วรพลาด 
19. กจิกรรม ลงมอืปฏบิตั ิการทาํ SEO ผา่น Location   
20. เครือ่งมอืการตดิตามและประเมนิผลการทํา SEO 
21. สรปุ คําถาม - ตอบ  
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ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO  3,400.00 238.00         102.00   3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, การตลาดยคุ 4G , สือ่ออนไลน ์, Marketing , เจา้หนา้ทีก่ารตลาด , Search Engine , SEO , 
การตลาดออนไลน ์ 
 



   HP 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 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  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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