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TRAINING OUTLINE  

การบริหารการตลาดสมัยใหม่ 
[Modern Marketing Management] 

 

PRINCIPLES 

เป้าหมายนั Kนเป็นของเรา เพียงแต ่เราต้องเป็นผู้ ทําการพิชิตเอง ไมต้่องรอให้ใครสัSง! ใครยึดถือข้อคดินี Kเป็นคติ
แสดงวา่เป็นนกัจดัการทีSมีทศันะในแง่วิชชาชีพคือประกอบอาชีพโดยอาศยัวิชชาเป็นเข็มทิศนําทาง การกางแผนทีSตั Kง
องศาออกเดนิทางฝ่าทะเลมุ่งไปทําการพาณิชย์จะต้องเริSมต้นกะไมใ่ห้ผิดแม้แตอ่งศาเดียว ถ้าเราหามมุเริSมต้นผิดเพี Kยน
สกั 1 องศา เราไมมี่ทางจะคว้าเป้าหมายมากอดไว้แนบอกได้ เนืSองจาก เมืSอเดนิทางไปจนถึงเส้นรอบวงเราก็จะพบวา่
ตนเองยืนหา่งจากเป้าหมายตั Kงหลายสิบกิโลเมตร ปัจจบุนัทิศทางสถานการณ์การค้าการขายได้เกิดการเปลีSยนแปลง
แปรผนัไปอยา่งรวดเร็วจนตามแทบไมท่นั ลกูค้ากบัแหลง่การขายเกิดวิวฒันาการหลากหลายจนสนามธุรกิจตลบ
อบอวลไปด้วยฝุ่ นผงจากการสปัประยทุธ์แยง่ชิงการตามจีบลกูค้าเพืSอจะไขวค่ว้าเอาสว่นแบง่ทางการตลาดมา
ครอบครอง ยทุธวิธีทางด้านการตลาดใช้ การบริหารการตลาดสมยัใหม[่Modern Marketing Management]เป็น
เครืSองมือในการไลล่า่ความจงรักภกัดี นกับริหารและนกัการตลาดในยคุนี Kจําเป็นอยา่งยิSงทีSจะต้องทําความเข้าใจให้
ลกึซึ Kงในการ วิเคราะห์ วางแผน ประเมนิผล และ ศกัยภาพเชิงปฏิบตัเิกีSยวกบัดําเนินงานทางด้าน การตลาดเชิงรุก การ
โฆษณาผสมผสานกบักลเม็ดประชาสมัพนัธ์การปรับเปลีSยนเทคโนโลยี การขาย โดยเฉพาะอยา่งยิSง กลยทุธ์การบริหาร
การตลาดสมยัใหมเ่พืSอชว่งชิงความได้เปรียบด้านการค้าปลีกปัจจบุนันี Kบริษัทตา่งๆแข่งขนักนัคิดกลยทุธ์ชนิดแปลก
ใหมใ่หญ่ดงัเพืSอดงึดดูและยัSวยคุวามต้องการให้ลกูค้าหนัมาสนใจอย่างตอ่เนืSอง หลกัสตูร “การบริหารการตลาด
สมยัใหม”่จะมีสว่นชว่ยให้ผู้ เข้าอบรมได้มมุมองพิเศษ สามารถนําพิมพ์เขียวทางความคดิไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางใน
การทํางานได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 

OBJECTIVES 

1. เพืSอให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจ แนวโน้มการบริหาร และ แนวคดิทางการตลาดสมยัใหม ่ 
2. เพืSอให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจ ลกัษณะพฤตกิรรม Lifestyle ของลกูค้ายคุปัจจบุนั  
3. เพืSอให้ผู้ เข้าอบรมได้เข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีตอ่กระบวนการการตลาด  
4. เพืSอให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจลกัษณะของการทําการตลาดธุรกิจบริการแบบนอกกรอบ 
5. เพืSอให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจลกัษณะการทํากิจกรรม CSR เสริมการตลาดเชิงรุก 
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AREAS OF STUDY 
 

• ทบทวนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเงืSอนไขของตลาดในปัจจบุนั [Review the current of business and 
market] 

• พฤตกิรรมผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม ่[Consumer Behavior and new lifestyles] 

• การตลาดแบบพอเพียงและยัSงยืน [Sufficient and Sustainable Marketing] 

• ระบบสารสนเทศเพืSอการตดัสินใจทางการตลาด [Information System for Marketing Decision] 

• การสืSอสารการตลาดแบบบรูณาการ [Integrated Marketing Communication] 

• การจดัการด้านการตลาดในเชิงการบริการ [Service Marketing Management] 

• ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในด้านการตลาด [CSR in Marketing] 

• วิธีปฏิบตัิด้านการตลาดทีSดีทีSสดุ [Marketing Best Practice] 

• นวตักรรมกลยทุธ์สําหรับการตลาดสมยัใหม ่[Innovative Strategies for Modern Marketing] 

• การแขง่ขนัแบบหกัมมุเหนือความคาดหวงั [Culminate Competition Above Expectations] 

• หลกัการและแนวทางการทํากิจกรรมทีSทนัสมยั [Principles and ways for modern activities] 

• อปุสรรคและทางแก้ของการตลาดยคุใหม ่[Barriers and Solutions of the Modern Marketing] 
 

หมายเหต ุ  หวัข้อทีSเสนอสามารถปรับเปลีSยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
 

TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั Kงการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืSอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื Kอหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึSงจะเหมือนกบัเนื Kอหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืSน ๆ  
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SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัSวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีSใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล กรุณาดปูระวตัวิิทยากรในหน้าถดัไป 

 



 

 

www.hipotraining.co.th 

www.hipotraining.co.th                                                                                                                                           
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400             

อีเมล์ hipotraining@hotmail.com โทร 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร 0-2615-4479   

PROFESSIONAL INSTRUCTOR               ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 
 

ประวัตกิารศึกษา      

• ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ� คณะศาสนศาสตร์ สาขาพทุธศาสตร์ ม.มหามกฎุราชวิทยาลยั                                                                      

• ปริญญาโท      คณะนิเทศศาสตร์  ม. ศรีปทมุ 

• ปริญญาตรี      คณะนิตศิาสตร์   ม. รามคําแหง 

• หลกัสตูรพิเศษ ควิ.ซี. สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยีS ไทย-ญีSปุ่ น 
 

ตาํแหน่งงาน 

•   เป็นวิทยากรอิสระรับจดัฝึกอบรมและบรรยายวิชาการเป็นปีทีS 30 

•  เป็นทีSปรึกษา ด้านการพฒันาบคุลากร  บริษัท สมาร์ทวิชัSน จํากดั 

•   เป็นทีSปรึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษ  บริษัท มหาภาคมีเดีย จํากดั 

• เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ฟรีทัSวประเทศเป็นปีทีS 21 
 

กิจกรรมทางสังคม 

•   ได้รับ โล่บณัฑิตดีเดน่ด้านการประชาสมัพนัธ์ จาก มหาวิทยาลยัรามคําแหง    

•   ทีSปรึกษากิตตมิศกัดิ�ของ คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม ประจํา สภาผู้แทนราษฏร 

•   ได้รับเครืSองราชย์อิสริยาภรณ์ ชั KนทีS 7 เหรียญเงินดเิรกคณุาภรณ์ 

•   ได้รับเข็มเชิดชเูกียรต ิสหทัยานาวี จากกองทพัเรือ 

•   เป็น ทีSปรึกษากิตตมิศกัดิ� ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ประจํา สภาผู้แทนราษฏร 

•  ได้รับเกียรตเิป็นนกัเหินเวหากิตตมิศกัดิ�ของ กองทพัอากาศ ในฐานะทีSเป็นผู้ ทําคณุประโยชน์ให้แก่ราชการ
กองทพัอากาศ 

•   เป็น ทีSปรึกษากิตตมิศกัดิ�ของ คณะอนกุรรมาธิการ การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การ
พฒันาเศรษฐกิจ สภา  ผู้แทนราษฏร 

• ได้รับเสาเสมาธรรมจกัรจาก สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุารีในฐานะทีSเป็นผู้ ทําคณุประโยชน์
ตอ่พระพทุธศาสนา 

 

 



 

 

www.hipotraining.co.th 

www.hipotraining.co.th                                                                                                                                           
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400             

อีเมล์ hipotraining@hotmail.com โทร 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร 0-2615-4479   

ประสบการณ์ 

วิทยากรนกับรรยาย  ศนูย์พฒันาบคุลิกภาพ อาจารย์ [พิเศษ]โรงเรียนสยามธุรกิจ 

อาจารย์ [พิเศษ]มหาวิทยาลยั เกริก             นกัเขียนคอลมัน์ อมิตตยทุธ์นิตยสาร คูแ่ขง่ 

นกัเขียนคอลมัน์ Get Ideaนิตยสาร BOSS นกัจดัรายการวิเคราะห์ขา่ว วิทย ุFM 97    

นกัจดัรายการตอบปัญหาชีวิต วิทย ุFM 94  นกัจดัรายการ ลกูทุง่ไทยเข้าใจคดิวิทย ุFM 95 

ผู้ ดําเนินรายการ สภากีฬาสถานีวิทย ุFM 90 นกัพดูรายการ ทีวีวาที ที.วี. ชอ่ง 9 

นกัพดูรายการพลงัแผน่ดนิที.วี. ชอ่ง 11  ผู้ ดําเนินรายการ ได้ขําได้คิดไททีวี ชอ่ง 2 

 

การตดิต่อ   02-615-4477-8 ,0-2615-4499,  E-mail ; hipotraining@hotmail.com  
 


