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Course: 
Modern Marketing Management  
เอาชนะคู่แข่งดว้ยแนวคดิการตลาดสมยัใหม่เพือ่กา้วสูก่ารเป็นทีห่นึ่งทางธุรกิจ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 

หลักการและเหตุผล: 
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจในปัจจุบนั ท าใหท้กุธุรกิจตอ้งมีการปรบัตวัเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมต่อ

การแขง่ขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ แรงกดดนัตา่งๆ ท่ีมีตอ่ธุรกิจ ท าใหท้กุองคก์รตอ้งมีการใชก้ลยทุธแ์ละแนวคิดการตลาดแบบใหม่ๆ  เพื่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง การตลาดเป็นเสมือนเครื่องมือที่ส  าคัญที่ถูกน าขึน้มาใช้เป็นเสมือนกลไกหลกัใน
ความส าเร็จทางธุรกิจ ดงันัน้การปรบัเปลีย่นยทุธวิธีทางการตลาดใหม้ีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิในปัจจบุนั
รวมถึงการคาดการณแ์นวทางทางธุรกิจในอนาคตจึงเป็นเรือ่งที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง หลกัสตูรนีเ้นน้หนกัที่การน าการตลาดยคุ
ใหม่มาปรบัเปลี่ยนแนวทางธุรกิจ ท าใหเ้กิดความสมดลุทางการตลาดเชิงรุก และการตลาดเชิงรบั สามารถสรา้งผลก าไรและเพิ่ม
สว่นครองตลาดมากขึน้ น าความเจรญิเติบโตใหก้บัองคก์รอยา่งตอ่เนื่อง   
 

ประโยชนท์ี่จะได้รับ: 

 เกิดความรูค้วามเขา้ใจแนวความคิดทางการตลาดยคุใหม่ 

 เขา้ใจแนวความคิดทางการตลาดที่เปลีย่นไปในปัจจบุนัและอนาคต 

 สามารถวิเคราะหส์ภาวะแวดลอ้มที่มีผลตอ่การตลาดยคุใหม ่

 สามารถน าความรูม้าวางแผนการตลาดยคุใหม ่เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการแขง่ขนัใหก้บัองคก์รอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการบรหิารการตลาด 

 แก่นแทข้องแนวคิดดา้นการตลาด (Core Marketing Concepts) 

 แนวความคิดและปัจจยัที่ส  าคญัสง่ผลไปสูก่ารตลาดยคุใหม่ 

 หลกัการวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มทางการตลาดยคุศตวรรษที่ 21 

 การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ขนั 

 การวเิคราะหต์ลาด STP แนวทางการสรา้งเปา้หมายทางการตลาดยคุใหม่ 

 การวเิคราะหส์ว่นของตลาด (Segmentation) 

 การวเิคราะหก์ลุม่ลกูคา้เปา้หมาย (Targeting)  

 การวเิคราะหต์ าแหนง่และจดุยืน (Positioning) 

 ประโยชนท์ี่ไดร้บัจาการวเิคราะหส์ว่นของตลาด กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย ต าแหนง่และจดุยืน  

 สรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ดกบัลกูคา้ (Customer Relationship Management) 

 Customer Experience Management 

 พฤติกรรมลกูคา้ โดยวิเคราะหจ์ดุสมัผสัลกูคา้ (Customer Touch Point) 

 หลกักลยทุธก์ารตลาดยคุใหม ่เพือ่ก าหนดยทุธศาสตรเ์ชิงรุก 
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 การตลาด 4.0 

 การตลาด Social Media 
 

เหมาะส าหรับ: 

 เจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด พนกังานฝ่ายขาย ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการทกุระดบั และเจา้ของกิจการ รวมถึงบคุคลทั่วไปท่ีสนใจการ
พฒันาศกัยภาพทางธุรกิจดว้ยแนวคิดการตลาดสมยัใหม่ 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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