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การตลาดยุค 4G 
(4 G Marketing) 

 
 

วทิยากร: อาจารยพ์งศภ์ทัร  นมะภทัร 
วทิยากรภายใน บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด ต าแหน่ง Assistant Manager  

วทิยากรบรรยายใหก้ับภาครัฐและเอกชน หลักสตูรดา้นการขาย การตลาด การบรกิาร 
 หัวหนา้งาน หลกัการคดิ และ เพิม่ศักยภาพในการท างาน 

 
 

4 มกราคม 2565 
เวลา 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 

**สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 

ปัจจุบนัในโลกธรุกจิมกีารแขง่ขนักันอยา่งมาก ซึง่นับวันก็ยิง่ทวคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ การตลาดก็
นับเป็นอาวธุส าคัญ ทีแ่ตล่ะธรุกจิใชเ้ป็นอาวธุเพือ่ชงิชยัความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันหลายทา่นอาจคดิวา่ 
การตลาดทีไ่ดผ้ลนัน้ จะตอ้งลงทนุมากๆกับสือ่จ าพวกโทรทัศน์ หรอืวทิยเุทา่นัน้ จงึจะเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ยา่ง

ทั่วถงึ   แตค่วามจรงิแลว้ในโลกยคุดจิติอลนี้ ยงัมกีารตลาดอกีแบบหนึง่ ทีเ่ราสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภค
จ านวนมากได ้ โดยไมต่อ้งลงทนุเยอะ และทีส่ าคัญสามารถสือ่สารแบบ 2 ทางกับผูบ้รโิภค หรอืสามารถ
โตต้อบกับผูบ้รโิภคบนอนิเตอรเ์น็ตได.้..การตลาดแบบนี ้เราเรยีกวา่ “การตลาดในยคุ 4G”  

นอกจากนัน้การสือ่สารผ่านทางชอ่งทางออนไลน์นัน้ ยังสามารถแทรกเขา้ถงึไดท้กุวัยและทกุวงการ
อาชพี ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถเชือ่มเขา้ถงึBrandสนิคา้ไดง้่ายขึน้ อยา่งไรก็ตาม ยงัมผีูบ้รโิภคบางกลุม่ทีย่ัง
นยิมการตลาดแบบยคุเกา่ หรอืแบบ Offline หลักสตูรนี้จงึเนน้ทัง้การตลาดบนโลกออนไลนแ์ละ โลกออฟไลน์ 

 
 
วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดว้เิคราะหแ์ละเขา้ใจกลยทุธก์ารตลาดของตนเองในยคุปัจจบุัน 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละพัฒนากลยทุธก์ารตลาดในยคุดจิติอลใหก้บัองคก์ร 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถคดิและเขา้ใจการตลาด และการปรับเปลีย่นกลยทุธใ์หเ้หมาะ    

กับสภาพตลาดและการแขง่ขนั เพือ่น าไปสูน่วัตกรรมทางการตลาดขององคก์รได ้

4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกอ่งคก์ร 

 

 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 

Module 1 การบรหิาร Brand และ การสรา้งนวตักรรมในยคุดจิติอล (4G) 
1. การเตรยีมความพรอ้มส าหรับการตลาดในยคุ 4G 

2. พฤตกิรรมของลกูคา้ทีม่ผีลตอ่การตลาดในยคุ 4G 
3. การบรหิาร Brand ในยคุ 4G  

 

Module 2 บรหิารแบรนดอ์ยา่ง ผูน้ า และ ผูต้าม 
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4. กลยทุธข์อง ผูน้ า ทีต่อ้งท า  

5. กลยทุธข์อง ผูต้าม ทีต่อ้งลงมอืปฏบิัต ิ
 

Module 3 การตลาดส าหรบั Mass Market และ Premium Market  
6. การบรหิาร Brand ของสนิคา้ทีเ่ป็นตลาด Mass  
7. การบรหิาร Brand ของสนิคา้กลุม่พรเีมีย่ม 

 
Module 4 การบรหิารงบประมาณ 

8. ปัจจัยทีม่ผีลตอ่งบประมาณทางการตลาด 

9. กจิกรรม การท า budget plan อยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตง้บประมาณจ ากัด 
 
Module 5 การสือ่สารในเชงิการตลาด 

10. เทคนคิในการสือ่สารกับ ลกูคา้ภายนอกองคก์ร 
11. เทคนคิในการสือ่สารกับ ลกูคา้ภายในองคก์ร 
12. สรปุค าถามและค าตอบ 

 

ใบรบัรอง: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อตัราหลกัสูตร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

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

บุคคลท ั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 !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ั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 

วธิกีารช าระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ้

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

          ชือ่บญัช ีบรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
         (พรอ้มน าสง่หลกัฐานการช าระเงนิใหเ้จา้หนา้ทีผ่า่น E-mail หรอื line)  
2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สั่งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   

 
อบรม, สัมมนา, okrs, พัฒนาองคก์ร ,  OBJECTIVES AND KEY RESULTS, KEY RESULTS , 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

 Tel. : 086-318-3152  

 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
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 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 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, การตลาดยคุ 4G 
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