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Course: 

Strategic Marketing Management Workshop 
การบริหารการตลาดเชิงกลยทุธ์ 
 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล:  
ในสภาพการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ ลกูค้ามีความรู้และความต้องการเพิ่มมากขึน้ จึงทําให้นกัการตลาดนัน้ต้องเข้าใจในมิติต่าง ๆ ของ
การขายเพิ่มมากขึน้ เพ่ือสร้างความแตกต่างให้เหนือชัน้กว่าคู่แข่ง ทัง้แนวคิดและหลกัปฏิบติั ซึ่งเป็นท่ีทราบกนัดีว่าใครสามารถ
เข้าถึงลกูค้า และกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสดุ ก็จะเป็นผู้ ท่ีมีโอกาสในชยัชนะมากเท่านัน้ โดยเฉพาะถ้าใครสามารถท่ีจะค้นหาถึง
กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็จะทําให้ตนเองนัน้สามารถท่ีจะเพิ่มและขยายฐานการขายของตนเองมากขึน้  
หลักสูตรนีช้่วยให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของลูกค้า การสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า การให้
ความสําคญักบับริการและสนิค้าเทา่เทียมกนั การสร้างพนัธมิตรทางการค้า ตลอดจนนวตักรรมใหม่ทางการตลาดท่ีจะพิชิตความ
ได้เปรียบในการแข่งขนัในสายตาของลกูค้า สิ่งเหล่านีจํ้าเป็นอย่างย่ิงท่ีนกัการตลาดต้องเรียนรู้และเข้าใจเพ่ือประยกุต์ให้เหมาะ
กบัธุรกิจอยา่งได้ผล และสร้างโอกาสแหง่ความสําเร็จในการเป็นท่ีหนึง่ซึง่เป็นเป้าหมายสงูสดุนัน่เอง 
 
ประโยชน์ที่คุณจะไดรับจากหลักสูตรนี ้ 

 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในแนวโน้มทางการตลาดและการกําหนดกลยทุธ์การตลาด เพ่ือความสําเร็จของ
ธุรกิจ 

 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัสงูสดุแก่องค์กร  

 ค้นหากลุม่เป้าหมายใหม่ๆ  และเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการเจาะตลาด 

 ประเมินจดุออ่นและจดุแข็งของคูแ่ข่งเพ่ือขยายฐานการขาย 

 พฒันาแผนการตลาดเพ่ือความสําเร็จทางการตลาด 
 
หัวข้อการสัมมนา: 

 กลยทุธ์ขององค์กร 

 ลกัษณะของกลยทุธ์ท่ีประสบความสําเร็จในอนาคต 

 การเปล่ียนแปลงองค์กร 

 ขบวนการทางการตลาด 

 การออกแบบกลยทุธ์ท่ีมุง่สูต่ลาด (Market Driven Strategy) 

 การพฒันากลยทุธ์ของตําแหน่งทางการตลาด  

 การนําเอาแผนการตลาดท่ีมุง่สูต่ลาดไปปฏิบติั 

 ความแตกตา่งขององค์กรท่ีมุง่สูต่ลาดในวนันีแ้ละพรุ่งนี ้

 การเปล่ียนจากการมุง่สูผ่ลิตภณัฑ์เป็นการมุง่สูต่ลาด 

 ทกัษะการตลาดแบบเก่า และแบบใหมท่ี่ตลาดต้องการ 

 “ เรารักลกูค้าไม่เทา่กนั ” 
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 ทฤษฎีการอยูร่อดทางการตลาดจากแรงบีบทัง้ 5 

 การวิเคราะห์คูแ่ข่งขนั 

 การเป็นผู้ นําตลาด  ผู้ ท้าทาย ผู้ตาม ควรทําตวัอยา่งไร 

 กลยทุธ์การตัง้รับ และการบกุ เหล้าเก่าท่ีเปล่ียนขวดใหม ่

 การจบัตลาด Nichmanship 

 การเอาชนะด้วยข้อมลู/ข่าวสาร 

 CRM สู ่TRM 

 Winback Customer  

 One to One Marketing สําคญัอยา่งไรในอนาคต 

 Database Marketing 

 Customer Life Value Concept 

 การตลาด Internet 

 กติกาสําหรับการตลาดยคุเศรษฐกิจใหม ่(New Economy) 

 นวตักรรม (Innovation) กบัการตลาด  

 WOM ( Word of Mouth Marketing ) การตลาดแบบปากตอ่ปาก 

 การตลาด 3.0 

 การตลาด Social Media 
 
รูปแบบการสัมมนา: 

 การสมัมนาหลกัสตูรนี ้มุง่เน้นผู้ เข้าสมัมนาเป็นศนูย์กลาง โดยเน้นการมีสว่นร่วมและมีการทํา WORKSHOP และบทบาท
สมมติพร้อม VDO ประกอบการสมัมนา 

 
วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
การศกึษา      
 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา ( PhD  in Management, American University of Human Sciences, USA ) 
 
ประสบการณ์ทาํงาน 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ลคักี ้สตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

 รองผู้ อํานวยการฝ่ายขาย บริษัท โอสถสภา จํากดั 

 ผู้บริหารการขายอาวโุส บริษัท เนสเลย์่ ประเทศไทย จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมพนกังานขาย บริษัท ยิลเลตต์(ประเทศไทย)จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาการขาย บริษัท เป็ปซ่ีโคลา่ อินเตอร์เนชัน่แนล เช้าท์อีสเอเซีย จํากดั 
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 ผู้จดัการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จํากดั (พี แอนด์ จี) 

 ผู้จดัการทัว่ไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายขายทัว่ไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน) 
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 10 สงิหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเทา่ 
 (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สํานกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา : โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ออกใบกาํกับภาษี : โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วธีิการชาํระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาส่ีแยกศรีวรา    บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9 โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 
หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax มาพร้อมกับ 
สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            
 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 

 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

 ในกรณีท่ีทา่นสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


