
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

Outline อ.มงคล 

กลยทุธก์ารตลาด สาํหรบัเทคโนโลยสีมยัใหม่
ยคุไทยแลนด ์4.0 

(Modern Marketing Strategies for New Technology in Thailand 4.0) 
 
 

วทิยากร: อาจารย ์มงคล ตนัตสิขุมุาล 
ผูเ้ชีTยวชาญ 12 รางวลันักพดูดเีดน่ พรอ้มปรญิญาดา้นบรหิารธรุกจิ  
วศิวกรรมศาสตร ์ภาษาอังกฤษ และประกาศนียบตัรสาขาตา่ง ๆ 

มากกวา่ 30 ใบ มปีระสบการณ์ในการพัฒนาบคุลากรในองคก์รตา่ง ๆ  
ทั aงภาครัฐ และเอกชน รวมกวา่ 5,000 คน 

เป็นวทิยากรมอือาชพี ผูม้ากดว้ยประสบการณ์กวา่ 20 ปี 

  
30 พฤษภาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
ตลอดหลายสบิปีทีTผ่านมา การตลาดไดม้กีารพัฒนาในยุคตา่งๆมาแลว้หลายยคุ มกีารเชืTอกนัวา่ผูท้ีTจะชนะใน

การแขง่ขันทางธรุกจิคอืผูท้ีTแข็งแกรง่กวา่ ผูท้ีTอยูม่ากอ่น ผูท้ีTเริTมกอ่นจนกลายเป็นความสําเร็จอันยิTงใหญ่ ผูท้ีTจะเขา้มา
ในตลาดตอ้งแขง่ขนั แกง่แยง่ เพราะพืaนทีTสําหรับคนใหมม่นีอ้ยลง ความลม้เหลวของสนิคา้และบรกิารใหม่ๆทีTผลติ
ออกสูต่ลาดสงูขึaนมาก การตลาดจงึมคีวามสําคัญมากตอ่ความสําเร็จของธรุกจิ  

การตลาดมกีารพัฒนาไปหลากหลาย ตั aงแตเ่รืTองของ สว่นผสมทางการตลาด (Marketing Mix), วงจรชวีติ
ผลติภณัฑ ์ (Product Life Cycle), ภาพลักษณ์ของแบรนด ์ (Brand Image), การแบง่สว่นตลาด (Market 
Segmentation) การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting), การวางตําแหน่งทางการตลาด (Positioning), การบรหิาร
ความสัมพันธล์กูคา้ (Customer Relation Management), การตลาดเพืTอสงัคม(Social Marketing), การตลาด
อนิเตอรเ์น็ตและพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส(์Internet & E-Business Marketing), การตลาดนอกกรอบ (Lateral 
Marketing), กลยทุธน่์านนํaาสคีราม (Blue Ocean Strategies) การตลาด 3.0 (Marketing 3.0) เป็นเรืTองทีTตอ้งรูจั้ก
วธิกีารนํามาใชป้ระโยชน ์ จงึจะสามารถนํามาซึTงความสําเร็จทางธรุกจิ ทว่าปัจจุบนันีaเทคโนโลยสีมัยใหม่เขา้มาทําให ้
การตลาดมกีารปรับเปลีTยนอยา่งมนัียสาํคัญ นักธรุกจิจงึตอ้งเรยีนรูเ้รืTองราวและผลกระทบของเทคโนโลยทีีTมตีอ่การทํา
ธรุกจิ และวางกลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบนัเพืTอใหส้ามารถปรับตัวตอ่การเปลีTยนแปลงดังกลา่ว
ไดอ้ย่างทนัทว่งท ี

หลักสตูรนีaจงึเป็นการประมวลหลักการสําคัญๆในการวางกลยุทธก์ารตลาดยุคใหมภ่ายใตบ้รบิทของเทคโนโลยี
ใหม ่เพืTอการเพิTมโอกาสแหง่ความสําเร็จใหก้บัธรุกจิของทา่นอยา่งยัTงยนื  
 
วตัถปุระสงค ์  
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูถ้งึหลักการดา้นการตลาดตา่งๆโดยเฉพาะ การตลาดสาํหรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ อันจะนํามาซึTงความคดิรวบยอดทางการตลาดของผูเ้ขา้รับการอบรมเพืTอนําไปปรับใชก้บัธรุกจิของ
ตนเอง 

2. ฝึกฝนทักษะดา้นการตลาดยคุใหมใ่หแ้กผู่เ้ขา้รับการฝึกอบรม 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. ภาพรวมของเทคโนโลยสีมัยใหม ่เชน่ IoT, Big Data, AI, Machine Learning, Blok Chain คอื อะไร  
2. ผลกระทบจากเทคโนโลยสีมัยใหม่ ตอ่ชวีติ และ ธรุกจิ 
3. กลยทุธก์ารตลาดยคุใหม ่

• การตลาดยคุ 1.0-3.0 
• การตลาดยคุ 4.0 
• การตลาดยคุ 5.0 จะเป็นอยา่งไร 

4. Machine Learning เทคโนโลยทีีTสรา้งการเปลีTยนแปลง 
5. Block Chain  เขา้มามบีทบาทอยา่งไรกับการตลาดในอนาคต 
6. แนวทางในการวเิคราะห ์ประยุกต ์การตลาด กับเทคโนโลยสีมัยใหม ่ 
7. แนวทางสรา้งนวัตกรรมเพืTอธรุกจิยคุใหม ่
8. ระดมสมอง นําเสนอกลยทุธจ์ากผูเ้ขา้รับการอบรม และแนะนําโดยวทิยากร 
9. สรุปคําถาม-คําตอบ 

 

 

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

ชําระภายใน  30 พฤษภาคม 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 15 พฤษภาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟ็กซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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 

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

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
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 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 


