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โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่ วยงานของรั ฐ

(Marketing Approach for Government Sector)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน
โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักการและเหตุผล
ความต้ องการของตลาดมีอยู่ด้วยกันหลายส่วน ที่สามารถนํามาเป็ นกลุม่ เป้าหมายของการขาย เช่น ตลาด
เอกชน ตลาดเฉพาะด้ าน หรื อ ตลาดที่เป็ นหน่วยงานของรัฐ โดยเป็ นที่ยอมรับกันในวงกว้ างว่า กลุม่ เป้าหมายที่สําคัญ
สําหรับการขายในยุคปั จจุบนั คือ หน่วยงานของรัฐเปรี ยบเสมือนขุมทรัพย์ที่สําคัญของสินค้ าทุกประเภท ทําให้ ทกุ
องค์กรสามารถสร้ างยอดขาย และขยายผลของการขายได้ อย่างไร้ ข้อจํากัด การเข้ าใจถึงกระบวนการขายให้ หน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อการวางแผนที่ดีในการเจาะตลาดเป็ นเพราะความซับซ้ อนของตลาดหน่วยงานของรัฐที่มีหลายมิติ ตังแต่
้
กระบวนการของการจัดทําความต้ องการในโครงการต่างๆ การวางแผนงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ ในรูปแบบ
ใหม่ การกําหนดคุณลักษณะของสินค้ า การเข้ าถึงความต้ องการที่แท้ จริ งของลูกค้ า รวมถึงกระบวนการขันตอนของ
้
การจัดซื ้อจัดจ้ างซึง่ มีหลายรู ปแบบ เป็ นต้ น จึงทําให้ ผ้ ทู ี่ต้องการขยายฐานลูกค้ าเพื่อเจาะตลาดราชการนัน้ ต้ องใช้
ความสามารถเฉพาะและมีบคุ คลากรที่มีความสามารถเข้ าใจในกลไก กระบวนการที่แท้ จริ งในการติดต่อหน่วยงานของ
รัฐ
เพราะผู้ขายเปรี ยบเสมือนประตูที่สําคัญในการนําเสนอข้ อได้ เปรี ยบของมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทําให้ เข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายได้ มากที่สดุ

วัตถุประสงค์ ของการเรี ยนรู้
• เข้ าใจกระบวนการของการขายให้ หน่วยงานราชการ เทคนิคและรู ปแบบต่าง ๆ ที่นํามาใช้ เพื่อให้ เข้ าถึง

กลุม่ เป้าหมายที่มีความต้ องการที่แท้ จริ ง
• นําข้ อคิด เพื่อการวินิจฉัย ทําให้ ได้ ประโยชน์ร่วมในเชิงกลยุทธ์ ระหว่างการสัมมนา จนสามารถนําไปใช้
เพื่อเจาะตลาดราชการ

ผู้ท่ คี วรเข้ าสัมมนา
ผู้ประกอบการ ผู้บริ หารฝ่ ายขาย เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย พนักงานขาย ผู้บริ หารระดับสูงและระดับกลาง
พนักงานฝ่ ายการบริ หารทัว่ ไป ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจทัว่ ไป

หัวข้ อการสัมมนา
• การขายในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อนําไปสูก่ ารขายให้ หน่วยงานราชการ

• คน-งาน-เงิน-ผล แนวทางสําคัญของของความสอดคล้ องการทํางานของหน่วยงานราชการ
• ค้ นหาเป้าหมายอย่างไร ไม่พลาดเป้า ตรงคน ตรงงาน
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• เข้ าใจระบบงบประมาณ เพื่อเป็ นแนวทางการสร้ างกรอบเสนอโครงการ
• วิเคราะห์ กระบวนการ จัดซื ้อ จัดจ้ าง เพื่อการนําเสนองานขาย

• วิเคราะห์ สภาพการแข่งขัน คูแ่ ข่งภายใน ภายนอก คูแ่ ข่งแท้ คูแ่ ข่งเทียม
• นําเสนอเงื่อนไขและคุณสมบัตใิ นการประกวดราคา เพื่อการสร้ างความได้ เปรี ยบในการพิจารณา
• การพัฒนา โครงงานของตนเอง เพื่อเป็ นความต้ องการในหน่วยงานราชการ
• การกําหนด คุณลักษณะ ที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ เพื่อหน่วยงานราชการ
• การเตรี ยมตัวและการเตรี ยมพร้ อมในการประกวดราคา

• การจัดทําข้ อเสนอขาย การเสนอราคา เพื่อการพิจารณา ที่นกั ขายพลาดไม่ได้
• การจัดซื ้อทางอิเล็ค ทรอนิคส์ (E-Auction)

• สร้ างความได้ เปรี ยบในการ จัดซื ้อจัดจ้ าง ตกลงราคา ทําสัญญาและตรวจรับ

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 1 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
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ตําแหน่ งปั จจุบัน
 ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท แม็กน่าเอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
 ผู้ดําเนินรายการ TV “รายการเส้ นทางนักขาย”ช่อง TTV1-Nation Channel
(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 เช่น ศูนย์ ก ารศึก 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, เนาวรัตน์ พัฒนา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (ISMED), สภา
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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
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, 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
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