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การบรหิารการตลาดสมยัใหม ่
Modern Marketing Management 

 
 

วทิยากร: ดร.สรุวงศ ์ วฒันกลู 
ปรญิญาเอก ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิM คณะศาสนศาสตร ์สาขาพุทธศาสตร ์ม.มหามกฎุราชวทิยาลยั 

ปรญิญาโท คณะนเิทศศาสตร ์ม. ศรปีทุม, ปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตร ์ม. รามคําแหง 
หลกัสตูรพเิศษ ควิ.ซ.ี สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยีT ไทย-ญีTปุ่ น 

เป็นวทิยากรอสิระ นักพูดมอือาชพี รับฝึกอบรมบรรยาย+workshop ในวงการมากกวา่ 35 ปี 
 
 
 

23 พฤษภาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

หลกัการและเหตผุล 
เป้าหมายนั]นเป็นของเรา เพยีงแต ่เราตอ้งเป็นผูทํ้าการพชิติเอง ไมต่อ้งรอใหใ้ครสัTง ใครยดึถอืขอ้คดินี]เป็นคติ

แสดงว่าเป็นนักจัดการทีTมทีศันะในแงว่ชิชาชพีคอืประกอบอาชพีโดยอาศยัวชิชาเป็นเข็มทศินําทาง การกางแผนทีTตั ]ง
องศาออกเดนิทางฝ่าทะเลมุ่งไปทําการพาณชิยจ์ะตอ้งเริTมตน้กะไม่ใหผ้ดิแมแ้ต่องศาเดยีว ถา้เราหามุมเริTมตน้ผดิเพี]ยน
สกั 1 องศา เราไมม่ทีางจะควา้เป้าหมายมากอดไวแ้นบอกได ้เนืTองจาก เมืTอเดนิทางไปจนถงึเสน้รอบวงเราก็จะพบว่า
ตนเองยนืหา่งจากเป้าหมายตั ]งหลายสบิกโิลเมตร ปัจจุบันทศิทางสถานการณก์ารคา้การขายไดเ้กดิการเปลีTยนแปลง
แปรผันไปอยา่งรวดเร็วจนตามแทบไมท่ัน ลกูคา้กบัแหล่งการขายเกดิววัิฒนาการหลากหลายจนสนามธรุกจิตลบอบอวล
ไปดว้ยฝุ่ นผงจากการสปัประยทุธแ์ย่งชงิการตามจบีลกูคา้เพืTอจะไขวค่วา้เอาสว่นแบง่ทางการตลาดมาครอบครอง 
ยทุธวธิทีางดา้นการตลาดใช ้การบรหิารการตลาดสมัยใหม่[Modern Marketing Management] เป็นเครืTองมอืในการ
ไลล่า่ความจงรักภกัด ีนักบรหิารและนักการตลาดในยคุนี]จําเป็นอยา่งยิTงทีTจะตอ้งทําความเขา้ใจใหล้กึซึ]งในการ 
วเิคราะห ์วางแผน ประเมนิผล และ ศกัยภาพเชงิปฏบิตัเิกีTยวกับดําเนนิงานทางดา้น การตลาดเชงิรุก การโฆษณา
ผสมผสานกบักลเม็ดประชาสัมพันธ ์การปรับเปลีTยนเทคโนโลย ีการขาย โดยเฉพาะอย่างยิTง กลยทุธก์ารบรหิาร
การตลาดสมัยใหม ่เพืTอชว่งชงิความไดเ้ปรยีบดา้นการคา้ปลกี 

ปัจจบัุนนี]บรษัิทตา่งๆแขง่ขนักันคดิกลยทุธช์นดิแปลกใหม่ใหญ่ดังเพืTอดงึดูดและยัTวยคุวามตอ้งการใหล้กูคา้หัน
มาสนใจอยา่งต่อเนืTอง หลักสตูร “การบรหิารการตลาดสมัยใหม”่ จะมสีว่นชว่ยใหผู้เ้ขา้อบรมไดมุ้มมองพเิศษ สามารถ
นําพมิพเ์ขยีวทางความคดิไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการทํางานไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ แนวโนม้การบรหิาร และ แนวคดิทางการตลาดสมยัใหม ่ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ ลักษณะพฤตกิรรม Lifestyle ของลูกคา้ยคุปัจจบัุน  
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจถงึผลกระทบของเทคโนโลยตีอ่กระบวนการการตลาด  
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจลักษณะของการทําการตลาดธรุกจิบรกิารแบบนอกกรอบ 
5. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจลักษณะการทํากจิกรรม CSR เสรมิการตลาดเชงิรกุ 

 
หวัขอ้การสมัมนา 
1. ทบทวนสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ และเงืTอนไขของตลาดในปัจจุบนั 
2. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและไลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม ่
3. การตลาดแบบพอเพยีงและยัTงยนื 
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4. ระบบสารสนเทศเพืTอการตัดสนิใจทางการตลาด 
การสืTอสารการตลาดแบบบรูณาการ 

5. การจัดการดา้นการตลาดในเชงิการบรกิาร 
6. ความรับผดิชอบตอ่สงัคมในดา้นการตลาด 
7. วธิปีฏบิตัดิา้นการตลาดทีTดทีีTสดุ 
8. นวัตกรรมกลยทุธส์าํหรับการตลาดสมัยใหม ่
9. การแขง่ขันแบบหักมมุเหนอืความคาดหวงั 
10. หลักการและแนวทางการทํากจิกรรมทีTทนัสมัย 
11. อปุสรรคและทางแกข้องการตลาดยุคใหม่    

ภาคปฏบิตั ิ
1. Lecture Show 
2. Test 
3. Case Study 
4. Group activities 
5. Workshop 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั  
 

 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 23 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 8 พฤษภาคม 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 4,472.00 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 บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ 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 และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท 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, งานขาย, การตลาด, การบรหิารการตลาดสมัยใหม,่ ธรุกจิ, พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 


