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Course: 

Strategic Marketing Management Workshop 
การบริหารการตลาดเชิงกลยทุธ์ 
 
Duration: 2 Day Training, 3 Hours/Day 

Time:  09:00 – 12:00 

 
หลักการและเหตุผล:  

ในสภาพการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ ลกูค้ามีความรู้และความต้องการเพิ่มมากขึน้ จึงท าให้นกัการตลาดนัน้ต้องเข้าใจในมิติต่างๆ 
ของการขายเพิ่มมากขึน้ เพื่อสร้างความแตกต่างให้เหนือชัน้กว่าคู่แข่ง ทัง้แนวคิดและหลกัปฏิบตัิ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าใคร
สามารถเข้าถึงลกูค้า และกลุม่เป้าหมายให้มากที่สดุ ก็จะเป็นผู้ที่มีโอกาสในชยัชนะมากเท่านัน้ โดยเฉพาะถ้าใครสามารถที่จะ
ค้นหาถึงกลุม่เปา้หมายใหม่ๆ  ได้อยา่งเป็นรูปธรรม ก็จะท าให้ตนเองนัน้สามารถที่จะเพิ่มและขยายฐานการขายของตนเองมากขึน้  
หลกัสูตรนีช้่วยให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า การสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า การให้
ความส าคญักบับริการและสนิค้าเทา่เทียมกนั การสร้างพนัธมิตรทางการค้า ตลอดจนนวตักรรมใหมท่างการตลาดที่จะพิชิตความ
ได้เปรียบในการแขง่ขนัในสายตาของลกูค้า สิ่งเหลา่นีจ้ าเป็นอย่างยิ่งที่นกัการตลาดต้องเรียนรู้และเข้าใจเพื่อประยกุต์ให้เหมาะ
กบัธุรกิจอยา่งได้ผล และสร้างโอกาสแหง่ความส าเร็จในการเป็นท่ีหนึง่ซึง่เป็นเปา้หมายสงูสดุนัน่เอง 
 
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี:้  

 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในแนวโน้มทางการตลาดและการก าหนดกลยทุธ์การตลาด เพื่อความส าเร็จของ
ธุรกิจ 

 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัสงูสดุแก่องค์กร  

 ค้นหากลุม่เปา้หมายใหม่ๆ และเลอืกกลยทุธ์ที่เหมาะสมในการเจาะตลาด 

 ประเมินจดุออ่นและจดุแข็งของคูแ่ขง่เพื่อขยายฐานการขาย 

 พฒันาแผนการตลาดเพื่อความส าเร็จทางการตลาด 
 
หัวข้อการสัมมนา: 

 กลยทุธ์ขององค์กร 

 ลกัษณะของกลยทุธ์ที่ประสบความส าเร็จในอนาคต 

 การเปลีย่นแปลงองค์กร 

 ขบวนการทางการตลาด 

 การออกแบบกลยทุธ์ที่มุง่สูต่ลาด (Market Driven Strategy) 

 การพฒันากลยทุธ์ของต าแหนง่ทางการตลาด  

 การน าเอาแผนการตลาดที่มุง่สูต่ลาดไปปฏิบตัิ 

 ความแตกตา่งขององค์กรที่มุง่สูต่ลาดในวนันีแ้ละพรุ่งนี ้

 การเปลีย่นจากการมุง่สูผ่ลติภณัฑ์เป็นการมุง่สูต่ลาด 

 ทกัษะการตลาดแบบเก่า และแบบใหมท่ี่ตลาดต้องการ 
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 “เรารักลกูค้าไมเ่ทา่กนั” 

 ทฤษฎีการอยูร่อดทางการตลาดจากแรงบีบทัง้ 5 

 การวเิคราะห์คูแ่ขง่ขนั 

 การเป็นผู้น าตลาด ผู้ ท้าทาย ผู้ตาม ควรท าตวัอยา่งไร 

 กลยทุธ์การตัง้รับ และการบกุ เหล้าเกา่ที่เปลีย่นขวดใหม่ 

 การจบัตลาด Nichmanship 

 การเอาชนะด้วยข้อมลู/ขา่วสาร 

 CRM สู ่TRM 

 Win back Customer  

 One to One Marketing ส าคญัอยา่งไรในอนาคต 

 Database Marketing 

 Customer Life Value Concept 

 การตลาด Internet 

 กติกาส าหรับการตลาดยคุเศรษฐกิจใหม ่(New Economy) 

 นวตักรรม (Innovation) กบัการตลาด  

 WOM ( Word of Mouth Marketing ) การตลาดแบบปากตอ่ปาก 

 การตลาด 3.0 

 การตลาด Social Media 
 
รูปแบบการสัมมนา: 

 การสมัมนาหลกัสตูรนี ้มุง่เน้นผู้ เข้าสมัมนาเป็นศนูย์กลาง โดยเน้นการมีสว่นร่วมและมกีารท า Workshop และบทบาทสมมตุิ
พร้อม VDO ประกอบการสมัมนา 

 
วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั 
  
การศึกษา      
 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา ( PhD in Management, American University of Human Sciences, USA ) 
 
ประสบการณ์ท างาน 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ลคักีส้ตาร์อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายขาย บริษัท โอสถสภา จ ากดั 

 ผู้บริหารการขายอาวโุส บริษัท เนสท์เล ่ประเทศไทย จ ากดั 
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 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมพนกังานขาย บริษัท ยิลเลตต์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาการขาย บริษัท เป็ปซี่โคลา่ อินเตอร์เนชัน่แนล เช้าท์อีสเอเซีย จ ากดั 

 ผู้จดัการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จ ากดั (พี แอนด์ จี) 

 ผู้จดัการทัว่ไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จ ากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายขายทัว่ไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 18-19 สงิหาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น.  
(เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม ระยะเวลา 3 ชั่วโมง/วัน ผ่าน Zoom Application) 
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891, 086 337 8266 
Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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