
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การตลาดเพื�อความสาํเร็จของงานขาย 2017 
(Marketing for the Success of Sales)  

“งานขายคอืสว่นหนึ�งของการตลาด ทมีขายตอ้งเรยีนรูแ้ละเขา้ใจการตลาด” 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัWน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีWมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 25 ปี 
 

13 มถินุายน – 29 พฤษภาคม 2561 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีWจัดอบรมอาจเปลีWยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
หลกัการและเหตผุล 

ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกจิทวีความรุนแรงมากขึ_นทุกปี พนักงานขายหลายคนไม่ประสบ
ความสําเร็จหรือตกมา้ตายเนืWองจากยังไม่เขา้ใจในแนวคดิการตลาดอย่างถ่องแท ้โดยลืมหันมามองถงึสภาพการ
เปลีWยนแปลงของทั _งลูกคา้และคู่แข่งขันอืWนๆ ปล่อยใหคู้่แข่งแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากเราไปเรืWอยๆ ถงึเวลาแลว้ทีW
จะตอ้งเริWมเรียนรู ้“การตลาด” อย่างเขา้ใจ เพืWอจะไดช้ว่ยกันสรา้งกลยุทธท์ีWจะปกป้องและแย่งชงิสว่นแบ่งการตลาด
ใหก้บัธรุกจิ โดยทําความเขา้ใจในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางการตลาด จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค สว่น
ประสมทางการตลาด  พฤติกรรมทีWเปลีWยนแปลงไปของลูกคา้ การสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับตราสนิคา้ การให ้
ความสําคัญกับบรกิารและสนิคา้ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ทางการตลาดทีWจะพชิติความไดเ้ปรียบในการแข่งขันใน
สายตาของลูกคา้ สิWงเหล่านี_จําเป็นอย่างยิWงทีWนักการตลาดตอ้งเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเพืWอประยกุตใ์หเ้หมาะกับธุรกจิอย่าง
ไดผ้ล และสรา้งโอกาสแห่งความสําเร็จในการเป็นทีWหนึWงซึWงเป็นเป้าหมายสงูสดุนัWนเอง  หลักสตูรนี_จงึไดพั้ฒนาขึ_นมา
เพืWอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้เทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการนําหลักการและแนวคดิดา้นการตลาด
มาใชใ้นงานขายอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการทํากจิกรรม Workshop เพืWอสรา้งประสบการณ์ใหผู้เ้ขา้
อบรมไดส้มัผัสกับกรณีตัวอยา่งทางดา้นการตลาด เมืWอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรู ้
เรืWองนี_ไดอ้ยา่งสมัฤทธิhผลไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการตลาดทีWสามารถนําไปประยกุตใ์นงานขายได ้
อย่างเป็นแบบแผน 

2. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีWได ้ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ แกอ่งคก์ร  
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา  (วนัที�หนึ�ง) 
1. ความหมายและความสําคัญของ การตลาด ในยคุศตวรรษทีW 21  
2. สภาพแวดลอ้มทางการตลาด และ SWOT Analysis 
3. กจิกรรม Workshop: สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 
4. พฤตกิรรมของลกูคา้ทีWมผีลตอ่การตลาดและการขาย 
5. กจิกรรม Workshop: คน้หาพฤตกิรรมของลกูคา้ 
6. สว่นประสมทางการตลาด 

• ผลติภณัฑ ์
• ราคา 
• ชอ่งทางการจัดจําหน่าย 
• การสง่เสรมิการตลาด และ IMC (Integrated Marketing Communication) 
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7. กจิกรรม Workshop: สว่นประสมทางการตลาดในโลกธรุกจิ 
8. กจิกรรม Workshop: วเิคราะหส์ว่นประสมทางการตลาด 

 
(วนัที�สอง) 
9. สว่นประสมทางการตลาดอืWนๆ ทีWจําเป็นต่องานขาย 
10. การวางตําแหน่งทางการตลาด 
11. การกําหนดลกูคา้เป้าหมาย  
12. กรณีศกึษา: การกําหนดลกูคา้เป้าหมาย การวางตําแหน่ง และการกําหนดสว่นประสมทางการตลาด   
13. การสรา้งความแตกตา่ง 
14. แบรนด ์และ การสรา้งแบรนด ์
15. การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่
16. กจิกรรม Workshop: สรา้งผลติภณัฑ ์และ แบรนด ์ใหต้รงใจลูกคา้ 
17. สรุป คําถามและคําตอบ- การนําความรูท้างการตลาดไปประยุกตใ์ชก้บัองคก์ร 

 

ใบรบัรอง: บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากัด 
 

 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที�  13 มถิุนายน 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 8,000.00 560.00 240.00 8,320.00 8,560.00 
สมาชกิ HIPO 7,800.00 546.00 234.00 8,112.00 8,346.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 29 พฤษภาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 7,800.00 546.00 234.00 8,112.00 8,346.00 
สมาชกิ HIPO 7,400.00 518.00 222.00 7,696.00 7,918.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีW 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีW 014-2-63503-8 

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืWอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
3.  หัก ณ ทีWจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้  
  
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, การตลาด, เพืWอความสําเร็จของงานขาย, การสรา้งแบรนด,์ การกําหนดลกูคา้เป้าหมาย, สรา้งผลติภัณฑ ์


