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วนัที่ 14 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมโกลดอ์อรค์ิด ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ 

หลกัสูตร การบริหารการตลาดสมยัใหม่   

หลกัการและเหตผุล 

เป้าหมายน้ันเป็นของเรา เพียงแต่ เราตอ้งเป็นผูท้ าการพิชิตเอง ไม่ตอ้งรอใหใ้ครสัง่ ใครยึดถือขอ้คิดน้ีเป็นคติแสดงว่าเป็นนักจดัการท่ีมทีศันะในแง่วชิชาชพี

คือประกอบอาชพีโดยอาศยัวชิชาเป็นเข็มทิศน าทาง การกางแผนท่ีตั้งองศาออกเดินทางฝ่าทะเลมุ่งไปท าการพาณิชยจ์ะตอ้งเร่ิมตน้กะไม่ใหผิ้ดแมแ้ต่องศา

เดียว ถา้เราหามุมเร่ิมตน้ผิดเพี้ ยนสกั 1 องศา เราไม่มี ทางจะควา้เป้าหมายมากอดไวแ้นบอกได ้เน่ืองจาก เมื่อเดินทางไปจนถึงเสน้รอบวงเราก็จะพบวา่

ตนเองยืนห่างจากเป้าหมายตั้งหลายสิบกิโลเมตร ปัจจุบนัทิศทางสถานการณก์ารคา้การขาย ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงแปรผนัไปอย่างรวดเร็วจนตามแทบไม่

ทนั ลกูคา้กบัแหล่งการขายเกิดวิวฒันาการหลากหลายจนสนามธุรกิจตลบอบอวลไปดว้ยฝุ่นผงจากการสปัประยุทธแ์ยง่ชิงการ ตามจีบลกูคา้เพื่อจะไขว่ควา้

เอาส่วนแบ่งทางการตลาดมาครอบครอง ยุทธวิธีทางดา้นการตลาด ใช ้การบริหารการตลาดสมยัใหม่[Modern Marketing Management]เป็นเคร่ืองมือใน

การไล่ล่าความจงรกัภกัดี นักบริหารและนักการตลาดในยุคน้ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี จะตอ้งท าความเขา้ใจใหลึ้กซ้ึงในการ วิเคราะห ์วางแผน ประเมินผล และ 

ศกัยภาพเชิงปฏิบติัเกี่ยวกบัด าเนินงานทางดา้น การตลาดเชิงรุก การโฆษณาผสมผสานกบักลเม็ดประชาสมัพนัธ ์การปรบัเปล่ียนเทคโนโลยี การขาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธก์ารบริหารการตลาดสมยัใหม่เพื่อช่วงชิงความไดเ้ปรียบดา้นการคา้ปลีก ปัจจุบนัน้ีบริษัทต่างๆแข่งขนักนัคิดกลยุทธช์นิดแปลก

ใหม่ใหญ่ดงัเพื่อดึงดดูและยัว่ยุ ความตอ้งการใหล้กูคา้หนัมาสนใจอย่างต่อเน่ือง หลกัสตูร “การบริหารการตลาดสมยัใหม่” จะมีส่วนช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมได้

มุมมองพิเศษ สามารถน าพิมพเ์ขียวทางความคิดไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการท างานไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 

วตัถุประสงค ์

     1.เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ แนวโนม้การบริหาร และ แนวคิดทางการตลาดสมยัใหม่  

     2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ ลกัษณะพฤติกรรม Lifestyle ของลกูคา้ยุคปัจจุบนั  

     3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อกระบวนการการตลาด  

     4. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจลกัษณะของการท าการตลาดธุรกิจบริการแบบนอกกรอบ 

     5. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจลกัษณะการท ากิจกรรม CSR เสริมการตลาดเชิงรุก 

 หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

     1. ทบทวนสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และเงื่อนไขของตลาดในปัจจุบนั      2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคและไลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม่ 

     3. การตลาดแบบพอเพียงและยัง่ยืน        4. ระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจทางการตลาด 

     5. การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ        6. การจดัการดา้นการตลาดในเชิงการบริการ 

     7. ความรบัผิดชอบต่อสงัคมในดา้นการตลาด       8. วิธีปฏิบติัดา้นการตลาดที่ดีท่ีสุด 

     9. นวตักรรมกลยุทธส์ าหรบัการตลาดสมยัใหม่      10. การแข่งขนัแบบหกัมุมเหนือความคาดหวงั 

    11. หลกัการและแนวทางการท ากิจกรรมท่ีทนัสมยั      12. อุปสรรคและทางแกข้องการตลาดยุคใหม ่

    13. ภาคปฏิบติั        

          - Lecture Show          - Test          - Case Study           - Group activities             - Workshop 

วิทยากร: ดร.สุรวงศ ์ วฒันกลู 

ปริญญาเอก ดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ คณะศาสนศาสตร ์สาขาพุทธศาสตร ์ม.มหามกุฎราชวิทยาลยั 

ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร ์ม. ศรีปทุม, ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร ์ม. รามค าแหง 

หลกัสตูรพิเศษ คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ่ไทย-ญ่ีปุ่ น 

เป็นวิทยากรอิสระ นักพดูมืออาชีพ รบัฝึกอบรมบรรยาย+workshop ในวงการมากกว่า 35 ปี 

 



อตัราคา่ลงทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตร การบริหารการตลาดสมยัใหม่   

ราคาปกติท่านละ 4,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,815 บาท 

สมคัรก่อนวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 เหลือเพียง! ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั  

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150  

Mobile. 085-9386299   

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036 

               

       เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั      

       โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4 
 

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร 
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ 
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถน าไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 % 

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมสมัมนา 

 
ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน................................................................................................................................... 

 
ทีอ่ยูบ่รษัิท................................................................................................................................................. 

 
                   

1. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 

2. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 

3. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 

4.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 

5.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
                      

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ................................... 
 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถที่จะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่

สมคัร และในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น 

การจองมีผลเมื่อช าระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการส ารองที่นัง่ 


