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Course: 
Modern Marketing Management  
เอาชนะคูแ่ข่งดว้ยแนวคดิการตลาดสมยัใหม่เพือ่กา้วสูก่ารเป็นทีห่นึ่งทางธุรกิจ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในโลกธุรกิจในปัจจบุนั ท าใหท้กุธุรกิจตอ้งมีการปรบัตวัเปลี่ยนแปลงใหเ้หมาะสมต่อการแข่งขนั
ที่ รุนแรงมากขึน้ แรงกดดันต่างๆ ที่ มีต่อธุรกิจ ท าให้ทุกองค์กรต้องมีการใช้กลยุทธ์และแนวคิดการตลาดแบบใหม่ๆ เพื่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง การตลาดเป็นเสมือนเครื่องมือที่ส  าคัญที่ถูกน าขึน้มาใชเ้ป็นเสมือนกลไกหลักใน
ความส าเรจ็ทางธุรกิจ ดงันัน้การปรบัเปลี่ยนยทุธวิธีทางการตลาดใหมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิในปัจจบุนั
รวมถึงการคาดการณแ์นวทางธุรกิจในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง หลกัสตูรนีเ้นน้หนกัที่การน าการตลาดยคุใหม่
มาปรบัเปลี่ยนแนวทางธุรกิจ ท าให้เกิดความสมดลุทางการตลาดเชิงรุก และการตลาดเชิงรบั สามารถสรา้งผลก าไรและเพิ่มส่วน
ครองตลาดมากขึน้ น าความเจรญิเติบโตใหก้บัองคก์รอย่างตอ่เน่ือง   
 

ประโยชนท์ีจ่ะได้รับ: 

• เกิดความรูค้วามเขา้ใจแนวความคิดทางการตลาดยคุใหม่ 

• เขา้ใจแนวความคิดทางการตลาดที่เปลี่ยนไปในปัจจบุนัและอนาคต 

• สามารถวิเคราะหส์ภาวะแวดลอ้มที่มีผลตอ่การตลาดยคุใหม่ 

• สามารถน าความรูม้าวางแผนการตลาดยคุใหม่ เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนัใหก้บัองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หวัข้อการบรรยาย: 

• ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดการบรหิารการตลาด 

• แก่นแทข้องแนวคิดดา้นการตลาด (Core Marketing Concepts) 

• แนวความคิดและปัจจยัที่ส  าคญัส่งผลไปสูก่ารตลาดยคุใหม่ 

• หลกัการวิเคราะหส์ภาวะแวดลอ้มทางการตลาดยคุศตวรรษที่ 21 

• การวิเคราะหค์ูแ่ข่งขนั 

• การวิเคราะหต์ลาด STP แนวทางการสรา้งเปา้หมายทางการตลาดยคุใหม่ 

− การวิเคราะหส์่วนของตลาด (Segmentation) 

− การวิเคราะหก์ลุ่มลกูคา้เปา้หมาย (Targeting)  

− การวิเคราะหต์ าแหน่งและจดุยืน (Positioning) 

− ประโยชนท์ี่ไดร้บัจาการวิเคราะหส์่วนของตลาด กลุ่มลกูคา้เปา้หมาย ต าแหน่งและจดุยืน  

• สรา้งความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ิดกบัลกูคา้ (Customer Relationship Management) 

• Customer Experience Management 

• พฤติกรรมลกูคา้ โดยวิเคราะหจ์ดุสมัผสัลกูคา้ (Customer Touch Point) 

• หลกักลยทุธก์ารตลาดยคุใหม่ เพื่อก าหนดยทุธศาสตรเ์ชิงรุก 

• การตลาด 4.0 

• การตลาด Social Media 
เหมาะส าหรับ: 

• เจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด พนกังานฝ่ายขาย ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการทกุระดบั และเจา้ของกิจการ รวมถึงบคุคลทั่วไปที่สนใจการ
พฒันาศกัยภาพทางธุรกิจดว้ยแนวคิดการตลาดสมยัใหม่ 
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จ ากัด  
 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัที่ 10 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  
(สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

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

คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%) 
  
ส าหรับรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

  
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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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

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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