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โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร การตลาดและการขายเชิงรุ ก

Dynamic Sales & Marketing Strategies
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 2 วัน
โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักการและเหตุผล
ใน ปั จจุบนั เป็ นโลกของการแข่งขันแบบครบวงจร ซึง่ เป็ นผลจากการปรับตัวของตลาดการค้ าโลก ทําให้
แนวทางการทําธุรกิจนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก เป็ นเหตุให้ มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในยุคปั จจุบนั ดังนันผู
้ ้
ที่อยู่ในธุรกิจ ตังแต่
้ ผ้ ปู ระกอบการ ผู้บริ หารจนถึงพนักงานทัว่ ไปนันต้
้ องใช้ การปรับตัวให้ เป็ นการทํางานเชิงรุ ก เพิ่มมาก
ขึ ้นในทุกรู ปแบบเพื่อช่วงชิงแต้ มต่อทางธุรกิจ ดังนันแนวคิ
้
ดด้ านการตลาดสมัยใหม่ จึงต้ องนําแนวคิดของการตลาดเชิง
รุ ก(Dynamics Marketing Concept) ขึ ้นมาเพื่อให้ เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการทําธุรกิจ ปรับตัว เพื่อให้ ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ สามารถวางแผนการตลาดและมีกลยุทธ์มากขึ ้น ทําให้ ธุรกิจมีการเจริ ญเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง
หลักสูตร “ Dynamic Marketing Strategies” เป็ นหลักสูตรที่รวบรวมถึงเทคนิคการตลาดและการขายที่สําคัญ รวมถึง
แนวโน้ มการทําตลาดในอนาคต และวิธีการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ในการขายและการตลาด เพื่อความเป็ นต่อในการ
ดําเนินธุรกิจ ทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานและผู้บริ หารสามารถนําไปใช้ ไปปฏิบตั ิ และวางแผนได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม นํามาซึง่
ความสําเร็ จขององค์กร

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

ผู้บริ หารและทีมงานขาย ตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้ อง เข้ าใจการขายและการตลาดยุคใหม่
มีความเข้ าใจหลักการผสมผสานจิตวิทยาการขายและการตลาด เพื่อให้ เป็ นกลยุทธ์เชิงรุ ก
เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในต่อการทีมงานขาย ตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
สร้ างตลาดแนวรุ กและแนวการขายแบบใหม่ ๆ ที่ให้ รับตรงกับผู้บริ โภคยุคใหม่

ผู้ท่ คี วรเข้ าสัมมนา
นักการ ตลาด นักขาย ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับลูกค้ า และต้ องการสร้ าง
กลไกการเป็ นลูกค้ าที่ยงยื
ั ้ นขององค์กร ผู้กําหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบตั ิการ ตลอดจนการ
ติดตาม และวัดผลการดําเนินการงานด้ านการตลาดขององค์กร

หัวข้ อการสัมมนา
1. แนวธุรกิจในทศวรรษหน้ า
2. วิเคราะห์ พฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้ า เพื่อการวางแผน
3. ออกแบบการขายและการตลาดเพื่อตอบสนองลูกค้ า
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

กลยุทธ์ทางการตลาดที่สําคัญในยุคนี ้ และในอนาคต
การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้ าและตลาดยุคใหม่
กระบวนการ การซื ้อ และพฤติกรรมลูกค้ า เพื่อการวางแผน
Partners Model เพื่อชัยชนะที่เหนือกว่าในงานขายและตลาด
หลักการตลาดเชิงรุ ก ยุคใหม่ ตามหลัก 4 บวก 4
เทคนิคการวางแผนการตลาดแบบนักการตลาดเชิงรุ ก
การตลาดใดควร (Do) และสิ่งใด ไม่ควร (Don’t)
การประเมินผลการตลาดในยุคใหม่

รู ปแบบการอบรมสัมมนา
แนวการสอนเป็ นรู ปแบบที่ออกแบบให้ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
จากแนวคิด สูก่ ารปฏิบตั ิ Work Shop และ กรณีศกึ ษา (Case Studies)

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากรนําสัมมนาโดย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
(B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริ หาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดําเนินรายการโทรทัศน์ “เส้ นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้ าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1
และเล่ม2, เหนือชันการบริ
้
หาร
การศึกษา
 ปริ ญญาเอก(Ph-D)สาขาการบริ หารจัดการ-เกียรตินิยมอันดับ1 (คะแนนสูงสุด) Adamson University,
Manila, Philippines
 ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารจัดการด้ านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ตําแหน่ งปั จจุบัน
 ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท แม็กน่าเอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
 ผู้ดําเนินรายการ TV “รายการเส้ นทางนักขาย”ช่อง TTV1-Nation Channel
Training Center Service Co., Ltd. 52/174 Krungthep-Kreetha Rd.Sapansung Bangkok 10250 Tel: (02) 736-0408-9 Fax: (02) 736-0050 www.trainingservice.co.th

3









(ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา21.00-22.00น.)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร-วิทยาลัยพิษณุโลก
ผู้อํานวยการสถาบัน- สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสถาบัน-สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ
คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม
คณะกรรมการสายแรงงาน-สภาอุตสาหกรรม
ผู้พิพากษาสมทบ-ศาลแรงงานกลาง
ที่ปรึกษาด้ านแรงงานสัมพันธ์-กระทรวงแรงงาน

ประสบการณ์ ด้านงานเอกชน
 ผู้จดั การฝ่ ายตลาดประจําภาคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
TRW Automotive Thailand (บริ ษัท 1 ใน500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
 กรรมการผู้จดั การและผู้จดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษัท ลีเบิร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
(บริ ษัท1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
 ผู้จดั การฝ่ ายขาย ประจําภาคพื ้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริ ษัท ยูโรเอเซีย คอนเน็คเตอร์ จํากัด
 วิศวกรฝ่ ายขายและบริ การ บริ ษัท ฟูจิ โฟโต้ ฟิล์ม (ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณ์ การทํางาน
 รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาการการเรี ยนรู้-Brain-Base Learning
สํานักงาน บริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ -สํานักนายกรัฐมนตรี
 อนุกรรมมาธิการการแรงงาน-รัฐสภา
 เลขานุการประจําคณะกรรมมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม-รัฐสภา
 คณะกรรมการสายวิชาการ-สภาอุตสาหกรรม
 คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์-สภาอุตสาหกรรม
 ประธานฝ่ ายวิชาการ –สมาคม The BOSS
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย-วิทยาลัยพิษณุโลก
 ที่ปรึกษาด้ านแรงงานสัมพันธ์- กระทรวงแรงงาน
 ผู้อํานวยการสถาบัน- สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ
อาจารย์ และวิ ทยากรในสถาบันชัน้ นํ า หลายแห่ง เช่ น ศูนย์ การศึก ษาต่อเนื่ องแห่ง จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, สถาบันการบริ หารและจิตวิทยา – The BOSS, TRUE Corporation, S.P.SUZUKI, UBC, MICHELIN,
KPN Plus, P&O Nedlloyd, Gulf Electric, S.E.C. Auto Sales and Services, ธนาคารกสิกรไทย, Toyota Motor,
Toyota Thonburi, HINO Automotive,ไทยประกันชีวิต, LAICA AIA, Unilever, Lion (Thailand), Monzanto, Thai
Yazaki, เนาวรั ตน์ พัฒนา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (ISMED), สภา
อุตสาหกรรม, สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ,สภานายจ้ างและอุตสาหกรรมไทย(ECON Thai), TPI,
NU LIFE, กระเบื ้องตราเพชร, สโมสร โรตารี่ วิภาวดี, สโมสร โรตารี่ ปทุมวัน, Boston Network, Digital Wave, AIM,
Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd., Royal Porcelain, กระจกไทย อาซาฮี, ไปรษณีย์ไทย, MBA, มหาวิทยาลัย
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อัสสัมชัญมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, URC, NIKE, Permaflex, หลักสูตรนานา ชาติ (บรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชมงคล, ศูนย์ พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลัก สูตร
ผู้บริ หาร, มหาวิทยาลัย สุโขทัย (ผู้บริ หารมหาวิทยาลัย), มหาวิทยาลัย บูรพา (ปริ ญญาโท), มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม
(ปริ ญญาโท), สถาบันพัฒนาธุรกิจ(◌ฺ BD Center), สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ ฯลฯ
กิจกรรมด้ านสาธารณชน
: ผู้ดําเนินรายการ TV “รายการเส้ นทางนักขาย” ช่อง TTV1 - Nation Channel
(ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.00 – 22.00 น.)
: คอลัมนิสต์ “คลีนิคนักขาย” หนังสือพิมพ์ เส้ นทางนักขาย
: คอลัมนิสต์ “Lady in Work” หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
ผลงานด้ านหนังสือพกพา (Pocket Book)
: หนังสือชื่อ “เหนือชันการบริ
้
หาร”
จัดจําหน่ายโดย บริ ษัท ซีเอ็ด ยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
: หนังสือชื่อ “ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว”
จัดจําหน่ายโดย บริ ษัท ซีเอ็ด ยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
รางวัลเกียรติยศ
: เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ชัน้ เบญจมาภรณ์ มงกุฏไทย
: เข็มรู ปกระเป๋ ากระสุนคันชีพ พระนามาภิไธยย่อ “สก” กรมทหารราบที่ 21

Training Center Service Co., Ltd. 52/174 Krungthep-Kreetha Rd.Sapansung Bangkok 10250 Tel: (02) 736-0408-9 Fax: (02) 736-0050 www.trainingservice.co.th

5

