
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การตลาดยคุ 4.0 บนสื�อออนไลน ์
(Digital Marketing) 

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

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี  

 
 

3 กมุภาพนัธ ์2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 *สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 

 ปัจจบัุนในโลกธรุกจิมกีารแขง่ขนักนัอยา่งมาก ซึXงนับวันก็ยิXงทวคีวามรนุแรงมากขึZนเรืXอยๆ การตลาดก็
นับเป็นอาวุธสําคัญ ทีXแต่ละธุรกจิใชเ้ป็นอาวุธเพืXอชงิชัยความไดเ้ปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคดิว่า 
การตลาดทีXไดผ้ลนัZน จะตอ้งลงทุนมากๆกับสืXอจําพวกโทรทัศน์ หรือวทิยุเท่านัZน จงึจะเขา้ถงึผูบ้รโิภคได ้
อย่างทัXวถงึ  แต่ความจรงิแลว้ในโลกยุคดจิติอลนีZ ยังมกีารตลาดอกีแบบหนึXง ทีXเราสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภค
จํานวนมากได ้โดยไม่ตอ้งลงทุนเยอะ และทีXสําคัญสามารถสืXอสารแบบ 2 ทางกับผูบ้รโิภค หรือสามารถ
โตต้อบกับผูบ้ริโภคบนอินเตอร์เน็ตได.้..การตลาดแบบนีZ เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 4.0 บนสื�อ
ออนไลน”์  
 นอกจากนัZนการสืXอสารผ่านทางชอ่งทางออนไลนนั์Zน ยังสามารถแทรกเขา้ถงึไดท้กุวัยและทกุวงการ
อาชพี ทําใหผู้บ้รโิภคสามารถเชืXอมเขา้ถงึBrandสนิคา้ไดง้า่ยขึZน อยา่งไรก็ตาม ยังมผีูบ้รโิภคบางกลุม่ทีXยัง
นยิมการตลาดแบบยคุเกา่ หรอืแบบ Offline หลักสตูรนีZจงึเนน้ทั Zงการตลาดบนโลกออนไลนแ์ละ โลก
ออฟไลน ์
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดว้เิคราะหแ์ละเขา้ใจกลยทุธก์ารตลาดของตนเองในยุคปัจจุบนั 
2. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละพัฒนากลยุทธก์ารตลาดในยุคดจิติอลใหก้บัองคก์ร 
3. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถคดิและเขา้ใจการตลาดในยคุ 4.0  และการปรับเปลีXยนกลยทุธใ์ห ้
เหมาะ    
กบัสภาพตลาดและการแขง่ขนั เพืXอนําไปสูน่วัตกรรมทางการตลาดขององคก์รได ้

4. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึกลยทุธก์ารสืXอสารทางการตลาดบนสืXอออนไลนใ์นยคุ 4.0 
5. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีXได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1 การบรหิาร Brand และ การสรา้งนวตักรรมในยคุ 4.0  
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1. การเตรยีมความพรอ้มสาํหรับการตลาดในยุค 4.0 
2. พฤตกิรรมของลกูคา้ทีXมผีลตอ่การตลาดในยคุ 4.0 
3. กจิกรรม : เรยีนรู ้พฤตกิรรมลกูคา้ยคุ 4.0 อยา่งเหนอืช ัVน  
4. การวเิคราะหเ์สน้ทางการซืZอของลูกคา้ Customer Journey 
5. บรหิารแบรนดอ์ยา่ง ผูนํ้า และ ผูต้าม 

• กลยทุธข์อง ผูนํ้า ทีXตอ้งทํา  
• กลยทุธข์อง ผูต้าม ทีXตอ้งลงมอืปฏบิตั ิ

6. การตลาดสาํหรบั Mass Market และ Premium Market  
• การบรหิาร Brand ของสนิคา้ทีXเป็นตลาด Mass  
• การบรหิาร Brand ของสนิคา้กลุม่พรเีมีXยม 

7. กจิกรรม Workshop : กลยุทธก์ารบรหิาร Brand ในยคุ 4.0 ใหไ้ดผ้ล 
 
Module 2 การสื�อสารทางการตลาดบนสื�อออนไลนใ์นยคุ 4.0 (การตลาดดจิติอล) 
8. กลยทุธก์ารสืXอสารทางการตลาดบนสืXอออนไลนใ์นยคุ 4.0 ทีXด ี
9. การสื�อสารทางการตลาดกบัลกูคา้อย่างทรงพลงั 

• ความถีXในการสืXอสารกบัลูกคา้ 
• ความสัZนยาวของสาร 
• การสรา้งสารทีXสืXอใหต้ดิใน Search Engine (SEO) 
• การเชืXอมโยงการสืXอสารในทกุสืXอออนไลนข์องธรุกจิ 

10. การวเิคราะหจ์ดุแข็ง จุดอ่อน ของสืXอออนไลน ์
• Website 
• Social Medias 

11. กจิกรรม วเิคราะหส์ื�อทางการตลาดที�คณุสนใจ 
• ขอ้ด ี
• ขอ้ปรับปรงุและพัฒนา 

12.  กจิกรรม วเิคราะหส์ื�อทางการตลาดของธรุกจิคณุ  
• ขอ้ด ี
• ขอ้ปรับปรงุและพัฒนา 

13. การบรหิารงบประมาณในการสรา้งเครืXองมอืทางการตลาดในยุค 4.0 บนสืXอออนไลน ์
14. สรุปคําถามและคําตอบ 

 
 

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

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
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 ดังนีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีX 127-4-66322-6 
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1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 
          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั ณ ทีXจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากัด 
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  

 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, การตลาดยคุ 4G , สืXอออนไลน์ , Marketing , เจา้หนา้ทีXการตลาด , Search Engine , 
Mass Market , Premium Market 


