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Course: 

Strategic Marketing Management Workshop 
การบรหิารการตลาดเชงิกลยทุธ์ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 
หลักการและเหตุผล:  

ในสภาพการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ ลกูคา้มีความรูแ้ละความตอ้งการเพิ่มมากขึน้ จึงท าใหน้กัการตลาดนัน้ตอ้งเขา้ใจในมิติต่างๆ 
ของการขายเพิ่มมากขึน้ เพื่อสรา้งความแตกต่างใหเ้หนือชั้นกว่าคู่แข่ง ทัง้แนวคิดและหลกัปฏิบตัิ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าใคร
สามารถเขา้ถึงลกูคา้ และกลุม่เป้าหมายใหม้ากที่สดุ ก็จะเป็นผูท้ี่มีโอกาสในชยัชนะมากเท่านัน้ โดยเฉพาะถา้ใครสามารถที่จะ
คน้หาถึงกลุม่เปา้หมายใหม่ๆ ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ก็จะท าใหต้นเองนัน้สามารถที่จะเพิ่มและขยายฐานการขายของตนเองมากขึน้  
หลกัสูตรนีช้่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคา้ การสรา้งความเขม้แข็งให้กับตราสินค้า การให้
ความส าคญักบับรกิารและสนิคา้เทา่เทียมกนั การสรา้งพนัธมิตรทางการคา้ ตลอดจนนวตักรรมใหมท่างการตลาดที่จะพิชิตความ
ไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัในสายตาของลกูคา้ สิ่งเหลา่นีจ้  าเป็นอย่างยิ่งที่นกัการตลาดตอ้งเรียนรูแ้ละเขา้ใจเพื่อประยกุตใ์หเ้หมาะ
กบัธุรกิจอยา่งไดผ้ล และสรา้งโอกาสแหง่ความส าเรจ็ในการเป็นท่ีหนึง่ซึง่เป็นเปา้หมายสงูสดุนั่นเอง 
 
ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดรั้บจากหลักสูตรนี:้  

 เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดท้ราบและเขา้ใจในแนวโนม้ทางการตลาดและการก าหนดกลยทุธก์ารตลาด เพื่อความส าเรจ็ของ
ธุรกิจ 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปใชเ้พิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัสงูสดุแก่องคก์ร  

 คน้หากลุม่เปา้หมายใหม่ๆ  และเลอืกกลยทุธท์ี่เหมาะสมในการเจาะตลาด 

 ประเมินจดุออ่นและจดุแข็งของคูแ่ขง่เพื่อขยายฐานการขาย 

 พฒันาแผนการตลาดเพื่อความส าเรจ็ทางการตลาด 
 
หัวข้อการสัมมนา: 

 กลยทุธข์ององคก์ร 

 ลกัษณะของกลยทุธท์ี่ประสบความส าเรจ็ในอนาคต 

 การเปลีย่นแปลงองคก์ร 

 ขบวนการทางการตลาด 

 การออกแบบกลยทุธท์ี่มุง่สูต่ลาด (Market Driven Strategy) 

 การพฒันากลยทุธข์องต าแหนง่ทางการตลาด  

 การน าเอาแผนการตลาดที่มุง่สูต่ลาดไปปฏิบตัิ 

 ความแตกตา่งขององคก์รที่มุง่สูต่ลาดในวนันีแ้ละพรุง่นี ้

 การเปลีย่นจากการมุง่สูผ่ลติภณัฑเ์ป็นการมุง่สูต่ลาด 

 ทกัษะการตลาดแบบเก่า และแบบใหมท่ี่ตลาดตอ้งการ 

 “เรารกัลกูคา้ไมเ่ทา่กนั” 
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 ทฤษฎีการอยูร่อดทางการตลาดจากแรงบีบทัง้ 5 

 การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ขนั 

 การเป็นผูน้  าตลาด ผูท้า้ทาย ผูต้าม ควรท าตวัอยา่งไร 

 กลยทุธก์ารตัง้รบั และการบกุ เหลา้เกา่ที่เปลีย่นขวดใหม่ 

 การจบัตลาด Nichmanship 

 การเอาชนะดว้ยขอ้มลู/ขา่วสาร 

 CRM สู ่TRM 

 Winback Customer  

 One to One Marketing ส าคญัอยา่งไรในอนาคต 

 Database Marketing 

 Customer Life Value Concept 

 การตลาด Internet 

 กติกาส าหรบัการตลาดยคุเศรษฐกิจใหม ่(New Economy) 

 นวตักรรม (Innovation) กบัการตลาด  

 WOM ( Word of Mouth Marketing ) การตลาดแบบปากตอ่ปาก 

 การตลาด 3.0 

 การตลาด Social Media 
 
รูปแบบการสัมมนา: 

 การสมัมนาหลกัสตูรนี ้มุง่เนน้ผูเ้ขา้สมัมนาเป็นศนูยก์ลาง โดยเนน้การมีสว่นรว่มและมกีารท า Workshop และบทบาทสมมตุิ
พรอ้ม VDO ประกอบการสมัมนา 

 
วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากัด 
  
การศึกษา      
 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาเอก การบรหิารธุรกิจ จากสหรฐัอเมรกิา ( PhD in Management, American University of Human Sciences, USA ) 
 
ประสบการณท์ างาน 
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ลคักีส้ตารอ์ินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายขาย บรษัิท โอสถสภา จ ากดั 

 ผูบ้รหิารการขายอาวโุส บรษัิท เนสทเ์ล ่ประเทศไทย จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมพนกังานขาย บรษัิท ยิลเลตต ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาการขาย บรษัิท เป็ปซี่โคลา่ อินเตอรเ์นชั่นแนล เชา้ทอ์ีสเอเซีย จ ากดั 

 ผูจ้ดัการภาค บรษัิท พรอ๊คเตอร ์แอนด ์แกมเบิล จ ากดั (พี แอนด ์จี) 

 ผูจ้ดัการทั่วไป สายงานการขาย บรษัิท ทีโอเอ จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายขายทั่วไป บรษัิท โฟรโ์มสต ์ฟรสีแลนด ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 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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แผนที ่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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