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การตลาดเพืDอความสําเร็จของงานขาย 2017 
(Marketing for the Success of Sales)  

“งานขายคอืสว่นหนึ�งของการตลาด ทมีขายตอ้งเรยีนรูแ้ละเขา้ใจการตลาด” 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากัด จากสหรฐัอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัDน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมนี 

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีDมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 25 ปี 
 

15 – 16 สงิหาคม 2561 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีDจัดอบรมอาจเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
หลกัการและเหตผุล 
ในปัจจุบัน สภาพการแขง่ขันในสมรภมูธิรุกจิทวคีวามรุนแรงมากขึน̀ทุกปี พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสาํเร็จ
หรอืตกมา้ตายเนืDองจากยังไม่เขา้ใจในแนวคดิการตลาดอย่างถอ่งแท ้โดยลมืหันมามองถงึสภาพการเปลีDยนแปลงของ
ทัง̀ลูกคา้และคู่แข่งขันอืDนๆ ปล่อยใหคู้่แข่งแย่งสว่นแบ่งการตลาดจากเราไปเรืDอยๆ ถงึเวลาแลว้ทีDจะตอ้งเริDมเรียนรู ้
“การตลาด” อย่างเขา้ใจ เพืDอจะไดช้ว่ยกนัสรา้งกลยุทธท์ีDจะปกป้องและแย่งชงิสว่นแบ่งการตลาดใหก้ับธรุกจิ โดยทํา
ความเขา้ใจในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ส่วนประสมทาง
การตลาด  พฤตกิรรมทีDเปลีDยนแปลงไปของลูกคา้ การสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับตราสนิคา้ การใหค้วามสําคัญกับ
บรกิารและสนิคา้ ตลอดจนนวัตกรรมใหมท่างการตลาดทีDจะพชิติความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในสายตาของลูกคา้ สิDง
เหล่านี`จําเป็นอย่างยิDงทีDนักการตลาดตอ้งเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเพืDอประยกุตใ์หเ้หมาะกับธรุกจิอยา่งไดผ้ล และสรา้งโอกาส
แห่งความสาํเร็จในการเป็นทีDหนึDงซึDงเป็นเป้าหมายสงูสดุนัDนเอง  หลักสตูรนี`จงึไดพั้ฒนาขึน̀มาเพืDอตอบสนองใหผู้เ้ขา้
อบรมไดรั้บความรู ้เทคนคิและเรียนรูป้ระสบการณ์ในการนําหลักการและแนวคดิดา้นการตลาดมาใชใ้นงานขายอย่าง
เป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการทํากจิกรรม Workshop เพืDอสรา้งประสบการณ์ใหผู้เ้ขา้อบรมไดส้มัผัสกับกรณี
ตัวอยา่งทางดา้นการตลาด เมืDอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูเ้รืDองนีไ̀ดอ้ย่างสมัฤทธิh
ผลไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืDอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการตลาดทีDสามารถนําไปประยกุตใ์นงานขายได ้
อย่างเป็นแบบแผน 

2. เพืDอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีDได ้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ แกอ่งคก์ร  
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา  (วนัที�หนึ�ง) 
1. ความหมายและความสําคัญของ การตลาด ในยุคศตวรรษทีD 21  
2. สภาพแวดลอ้มทางการตลาด และ SWOT Analysis 
3. กจิกรรม Workshop: สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 
4. พฤตกิรรมของลกูคา้ทีDมผีลต่อการตลาดและการขาย 
5. กจิกรรม Workshop: คน้หาพฤตกิรรมของลกูคา้ 
6. สว่นประสมทางการตลาด 

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

 
(วนัที�สอง) 
9. สว่นประสมทางการตลาดอืDนๆ ทีDจําเป็นตอ่งานขาย 
10. การวางตําแหน่งทางการตลาด 
11. การกําหนดลูกคา้เป้าหมาย  
12. กรณีศกึษา: การกาํหนดลูกคา้เป้าหมาย การวางตําแหน่ง และการกําหนดสว่นประสมทางการตลาด   
13. การสรา้งความแตกตา่ง 
14. แบรนด ์และ การสรา้งแบรนด ์
15. การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม่ 
16. กจิกรรม Workshop: สรา้งผลติภณัฑ ์และ แบรนด ์ใหต้รงใจลกูคา้ 
17. สรุป คําถามและคําตอบ- การนําความรูท้างการตลาดไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์ร 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

 

อตัราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 15-16 สงิหาคม 2561 

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

บคุคลท ั�วไป 8,000.00 560.00 240.00 8,320.00 8,560.00 
สมาชกิ HIPO 7,500.00 525.00 225.00 7,800.00 8,025.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 31 กรกฏาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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

บคุคลท ั�วไป 7,500.00 525.00 225.00 7,800.00 8,025.00 
สมาชกิ HIPO 7,300.00 511.00 219.00 7,592.00 7,811.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันี ̀
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีD 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีD 014-2-63503-8 

          ชืDอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีD 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืDอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืDอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัDงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
3.  หัก ณ ทีDจ่าย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีDไดช้าํระมาแลว้  
  
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD 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, เพืDอความสาํเร็จของงานขาย, การสรา้งแบรนด,์ การกาํหนดลกูคา้เป้าหมาย, สรา้ง
ผลติภัณฑ ์
 


