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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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การบรหิารการตลาด ยคุดจิทิลั 
(Marketing Management in Digital Society) 

 

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

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 
 

4 กนัยายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

การตลาดยคุนี\ จะตอ้งปรับเปลี]ยนและมุง่สู ่“การบรหิารการตลาด ยคุดจิทิลั” เนื]องจากการเปลี]ยนแปลงอยา่ง
รวดเร็วและรุนแรงของสื]อดจิทิลั ซึ]งสง่ผลกระทบต่อโลกธรุกจิ  ทั \งตอ่ การสรา้งสรรคภ์าพลกัษณ์ขององคก์ร(Image)  
และ การสรา้งแบรนด ์(Brand) รวมถงึสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื\อของลกูคา้ในยุคปัจจุบนั  

หลักสตูรนี\ จงึไดอ้อกแบบขึ\นมา เพื]อชว่ยใหนั้กบรหิาร นักการตลาดและผูส้นใจทั]วไป ไดพั้ฒนาทกัษะในการ
บรหิารการตลาดยคุดจิทิลั ใหท้นัตอ่โลกของการเปลี]ยนแปลง ใหน่้าสนใจ ใหน่้าตดิตาม และสามารถกระตุน้ความ
สนใจของลกูคา้ได ้โดยผา่นการเรยีนรูเ้ทคนคิและการลงมอืปฏบิัตจิรงิ เพื]อใหส้ามารถนําความรูท้ี]ไดไ้ปใชง้านได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

วัตถปุระสงค ์
1. เพื]อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิของการบรหิารการตลาด ยุคดจิทิลั 
2. เพื]อใหผู้เ้ขา้อบรมไดล้งมอืปฏบิตั ิการบรหิารการตลาด ยุคดจิทิลั 
3. เพื]อสรา้งความมั]นใจใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม ในการนําความรูแ้ละทกัษะที]ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นงานของตน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
Module 1: เขา้ใจถงึแกน่ของการบรหิารการตลาด ยุคดจิทิลั   

1. การตลาดกบัการเปลี]ยนแปลง 
• เรยีนรูถ้งึ การเปลี]ยนแปลงที]เกดิขึ\น 
• การปรับตัวของนักการตลาด และ ผูบ้รหิาร 

2. กลยทุธข์องการตลาด 4.0 ในยุคดจิทิลั 
• การตลาดยคุ 1.0  
• การตลาดยคุ 2.0  
• การตลาดยคุ 3.0 
• ความแตกตา่งและยทุธศาสตรข์องการตลาดยคุ 4.0  

3. พฤตกิรรม และ  ความคาดหวังของลกูคา้ ผูบ้รโิภค ยคุดจิทิัล 
• พฤตกิรรม และ  ความคาดหวังของลกูคา้ ผูบ้รโิภค  
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• การรับมอืของนักการตลาดที]มตีอ่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
4. ทศิทางและแนวโนม้ของการตลาดในยคุดจิทัิล  

• เรยีนรูท้ศิทางและแนวโนม้ของการตลาดยคุดจิทิัล 
 

Module 2: ปฏบิตักิาร.....การบรหิารการตลาด ยคุดจิทิลั    
5. สื]อและเอกลักษณ์เฉพาะตัว....ที]ควรรู ้เพื]อการบรหิาร และจัดการ 

• เอกลักษณ์เฉพาะตวัของ Facebook Youtube Instagram และ อื]นๆ 
• เรยีนรู ้การบรหิารเนื\อหาบนสื]อดจิทัิล 
• ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการสื]อตา่งๆ ในยคุดจิทัิล 

6. เครื]องมอืตา่งๆ ทางการตลาดสาํหรับการตลาดในยคุดจิทัิล 
• เรยีนรู ้และ การประยกุตใ์ชเ้ครื]องมอืตา่งๆ ทางการตลาดที]จําเป็น  
• Positioning, Branding, Differentiation, New Product Development  

7. กจิกรรม กรณีตวัอยา่งที� 1 “เจาะลกึธรุกจิในโลกดจิทิลั ” 
• เรยีนรู ้ปัญหาของธรุกจิ ในกรณีตัวอยา่ง 
• คน้หาเป้าหมายและจดุหมายปลายทางของธรุกจิที]จะตอ้งปรับเปลี]ยน “เพื]อการ

แขง่ขันและความอยูร่อด”  
8. กจิกรรม กรณีตวัอยา่งที� 2 “เจาะลกึธรุกจิในโลกดจิทิลั ” 

• เรยีนรู ้ปัญหาของธรุกจิ ในกรณีตัวอยา่ง 
• คน้หาเป้าหมายและจดุหมายปลายทางของธรุกจิที]จะตอ้งปรับเปลี]ยน “เพื]อการ

แขง่ขันและความอยูร่อด”  
9. กจิกรรม ปฏบิตักิาร การบรหิารตลาดของธรุกจิของคณุ 

• ระดมสมองคน้หาปัญหาทางการตลาดของธรุกจิของผูเ้ขา้สมัมนา 
• เป้าหมาย และ จดุหมายปลายทางของธุรกจิของผูเ้ขา้สมัมนา 
• กลยทุธท์างการตลาดในการปรับเปลี]ยนของธรุกจิผูเ้ขา้สมัมนา 

10. สรปุ คําถาม และ คําตอบ  
 

 

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

ชําระภายใน  4 กนัยายน 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  20 สงิหาคม 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 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี\ 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที] 127-4-66322-6 
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1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที] 014-2-63503-8 
          ชื]อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที] 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื]อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื]อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั]งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที]จา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที]ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตลาด , ดจิทัิล , การบรหิาร ,  Marketing 4.0 , อบรม , สมัมนา , ดจิทัิล  , สื]อสารทางการตลาด , บรหิารการตลาด 
 
 


