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 กลยทุธก์ารจดัการชอ่งทางการตลาดยคุ 4.0 
 

 วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

3 มกราคม 2562 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

         *สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
   

 

หลกัการและเหตผุล 
 
 ปัจจุบันการตลาดดิจิตอลไดม้ีบทบาทมากขึ^นต่อธุรกิจเนืTองจากแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนิยมใช ้
สืTอดจิติอล โดยเฉพาะอย่างยิTงผ่านสืTออนิเทอรเ์น็ตซึTงเป็นช่องทางในการสืTอสารและคน้หาขอ้มูลในการเลือกซือ̂
ผลติภัณฑ ์เพืTอวางแผนการซือ̂ การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของผลติภัณฑแ์ละราคาของผูข้ายแต่ละรายและการ
ซือ̂ขายรวมถงึการบอกเล่าประสบการณ์หลังใชผ้ลติภัณฑ ์จะเห็นว่าสงัคมออนไลนเ์ป็นสืTอทีTมอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจ
ของผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก ปัจจุบันธรุกจิต่างๆ จงึหันมาใชก้ารตลาดและกลยุทธก์ารสืTอสารผ่านสืTอแบบใหม่เพิTมขึน̂
อย่างมากซึTงเป็นแนวโนม้การตลาดทีTจําเป็นสําหรับโลกยุคดิจิตอลแทนรูปแบบเดิมๆเนืTองจากตน้ทุนทีTตํTาแต่มี
ประสทิธภิาพในการเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดกีารทําการตลาดดจิติอลเริTมจากการตลาดผ่านเว็บไซต ์คอืการ
เพิTมการยอดเขา้ดูเว็บไซตร์วมไปถงึการกระตุน้ใหเ้กดิธรุกรรมผ่านชอ่งทางเว็บไซตใ์นการขายสนิคา้และบรกิารผ่าน
เว็บโดยตรง 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เรยีนรูเ้ทคนคิการจัดการชอ่งทางการตลาด ในยคุ 4.0 
2. เขา้ใจพฤตกิรรมและเทรนดข์องกลุ่มเป้าหมายกอ่นทําธรุกจิออนไลนแ์ละออฟไลน ์ 
3. ปัญหาและความเสีTยงของธรุกจิในยคุดจิทิลั (Risk of Digital Business) 
4. เทคนคิการใชเ้ครืTองมอืตา่งๆในการทํา Digital Marketing ผา่น Social Media, Mobile, Content Marketing  
5. รวบรวมตัวอย่างของการทํา Digital marketing ทีTประสบความสําเร็จพรอ้มทัง̂วเิคราะหข์อ้ด ี
เพืTอนําไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ดจ้รงิ 
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

1. พฤตกิรรมการซือ̂และความคาดหวังของลูกคา้เป้าหมาย 

2. ขอบเขตการตลาด 4.0 
3. Customer Journey และ กระบวนการตัดสนิใจซือ̂ของลูกคา้ (Buying Decision Process) 
4. ประสบการณข์องลกูคา้ หรอื Moment of Truth สําคัญอยา่งไร 
5. กจิกรรม: วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการตัดสนิใจซือ̂ของลกูคา้ 
6. ชอ่งทางการตลาดยคุใหม่ (Marketing Place 4.0)...เลอืกเพืTอตอบโจทยอ์ะไรบา้ง? 

       7.  OMNI Channel คอือะไร เกีTยวขอ้งกบัการตลาด 4.0 อย่างไร  

       8.   Online และ Offline … ชอ่งทางไหน work กวา่ หรอื ท ัOงคู ่

9.   จัดการชอ่งทางการตลาดอยา่งไร 

• ใหโ้ดนใจลกูคา้ 

• ใหคุ้ม้คา่ใชจ่้าย 

       10.  แนวทางการประยกุตช์อ่งทางการตลาด 4.0 สาํหรับ 
• ธรุกจิ B to C (Business to Consumer) 
• ธรุกจิ B to B (Business to Business) 

       11.  สรุป คําถามและคําตอบ 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                              

 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

 

ชําระภายในวนัที� 3 มกราคม 2562 
 

คา่สมัมนา VAT 7% 
หกั ณ ที�จา่ย  

3 % 
รวมจา่ยสทุธ ิ

กรณีไมม่หีนงัสอืหกั  
ณ ที�จา่ย 

3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ̂
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT 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,กลยทุธ,์การจัดการ,ชอ่งทาง,การตลาด,ยคุดจิติอล,ยคุ4.0 


