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โครงการอบรม/สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานยคุใหม่ 

หลกัสตูร การตลาดและการขายเชิงรุก 

Dynamic Sales & Marketing Strategies  

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 2 วนั 

โดย  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย   

 
 

หลักการและเหตุผล 
 ใน ปัจจบุนัเป็นโลกของการแข่งขนัแบบครบวงจร ซึง่เป็นผลจากการปรับตวัของตลาดการค้าโลก ทําให้

แนวทางการทําธุรกิจนัน้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เป็นเหตใุห้มีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงในยคุปัจจบุนั ดงันัน้ผู้

ท่ีอยู่ในธุรกิจ ตัง้แตผู่้ประกอบการ ผู้บริหารจนถงึพนกังานทัว่ไปนัน้ต้องใช้การปรับตวัให้เป็นการทํางานเชิงรุก เพ่ิมมาก

ขึน้ในทกุรูปแบบเพ่ือช่วงชิงแต้มตอ่ทางธุรกิจ ดงันัน้แนวคิดด้านการตลาดสมยัใหม ่จงึต้องนําแนวคิดของการตลาดเชิง

รุก(Dynamics Marketing Concept) ขึน้มาเพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการทําธุรกิจ ปรับตวั เพ่ือให้ทนัตอ่การ

เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ สามารถวางแผนการตลาดและมีกลยทุธ์มากขึน้ ทําให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตได้อย่างตอ่เน่ือง 

หลกัสตูร “ Dynamic Marketing Strategies” เป็นหลกัสตูรท่ีรวบรวมถงึเทคนิคการตลาดและการขายท่ีสําคญั รวมถงึ

แนวโน้มการทําตลาดในอนาคต และวิธีการจดัการกบัอปุสรรคตา่งๆ ในการขายและการตลาด เพ่ือความเป็นตอ่ในการ

ดําเนินธุรกิจ ทําให้ผู้ปฏิบติังานและผู้บริหารสามารถนําไปใช้ ไปปฏิบติั และวางแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม นํามาซึง่

ความสําเร็จขององค์กร 

 

วัตถุประสงค์ 
1. ผู้บริหารและทีมงานขาย ตลาด และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจการขายและการตลาดยคุใหม ่

2. มีความเข้าใจหลกัการผสมผสานจิตวิทยาการขายและการตลาด เพ่ือให้เป็นกลยทุธ์เชิงรุก 

3. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพภายในตอ่การทีมงานขาย ตลาด และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

4. สร้างตลาดแนวรุกและแนวการขายแบบใหม ่ๆ ท่ีให้รับตรงกบัผู้บริโภคยคุใหม ่

ผู้ที่ควรเข้าสัมมนา 
 นกัการ ตลาด นกัขาย ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัและ ทกุองค์กรท่ีต้องติดตอ่กบัลกูค้า และต้องการสร้าง

กลไกการเป็นลกูค้าท่ียัง้ยืนขององค์กร ผู้ กําหนดกลยทุธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบติัการ ตลอดจนการ

ติดตาม และวดัผลการดําเนินการงานด้านการตลาดขององค์กร 

 

หวัข้อการสัมมนา 

1. แนวธุรกิจในทศวรรษหน้า 

2.   วิเคราะห์ พฤติกรรม ท่ีเปลี่ยนแปลงของลกูค้า เพ่ือการวางแผน 

3.   ออกแบบการขายและการตลาดเพ่ือตอบสนองลกูค้า 
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4.   กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสําคญัในยคุนี ้และในอนาคต 

5.   การจดัการกบัการเปลี่ยนแปลงของลกูค้าและตลาดยคุใหม ่

6.   กระบวนการ การซือ้ และพฤติกรรมลกูค้า เพ่ือการวางแผน 

7.   Partners Model เพ่ือชยัชนะท่ีเหนือกวา่ในงานขายและตลาด 

8.   หลกัการตลาดเชิงรุก ยคุใหม ่ตามหลกั 4 บวก 4 

9.   เทคนิคการวางแผนการตลาดแบบนกัการตลาดเชิงรุก 

10.   การตลาดใดควร (Do) และสิ่งใด ไมค่วร (Don’t) 

11.   การประเมินผลการตลาดในยคุใหม ่

 

รูปแบบการอบรมสัมมนา 

แนวการสอนเป็นรูปแบบท่ีออกแบบให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ (Professional Learning Method) 

จากแนวคิด สูก่ารปฏิบติั Work Shop และ กรณีศกึษา (Case Studies) 

 

สถานที่อบรมสัมมนา  อบรมสมัมนาภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 
 

ระยะเวลา  ระยะเวลาในการอบรมสมัมนา  2  วนั  ระยะเวลา 09.00-16.00 น. 

 

วิทยากรนําสัมมนาโดย  

 

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย  

(B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)  
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA  

ผู้ ดําเนินรายการโทรทศัน์ “เส้นทางนกัขาย” ทาง Nation Channel  

เจ้าของผลงานหนงัสือ ทะลเุป้าขายง่ายนิดเดียว เลม่ 1  

และเลม่2, เหนือชัน้การบริหาร  

 

การศึกษา   

 ปริญญาเอก(Ph-D)สาขาการบริหารจดัการ-เกียรตินิยมอนัดบั1 (คะแนนสงูสดุ) Adamson University, 

Manila, Philippines 

 ปริญญาโท สาขาการบริหารจดัการด้านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แมก็น่าเอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั 

 ผู้ ดําเนินรายการ TV “รายการเส้นทางนกัขาย”ช่อง TTV1-Nation Channel 
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(ออกอากาศทกุวนัอาทิตย์เวลา21.00-22.00น.) 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร-วิทยาลยัพิษณโุลก 

 ผู้ อํานวยการสถาบนั- สถาบนัท่ีปรึกษาและพฒันาธรุกิจ 

 ผู้ อํานวยการสถาบนั-สถาบนัพฒันาความสําเร็จ 

 คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมขีดความสามารถมนษุย์ สภาอตุสาหกรรม 

 คณะกรรมการสายแรงงาน-สภาอตุสาหกรรม 

 ผู้ พิพากษาสมทบ-ศาลแรงงานกลาง 

 ท่ีปรึกษาด้านแรงงานสมัพนัธ์-กระทรวงแรงงาน 

 

ประสบการณ์ด้านงานเอกชน 

 ผู้จดัการฝ่ายตลาดประจําภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

TRW Automotive Thailand (บริษัท 1 ใน500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 กรรมการผู้จดัการและผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัท ลีเบิร์ท (ประเทศไทย) จํากดั 

(บริษัท1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 ผู้จดัการฝ่ายขาย ประจําภาคพืน้เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษัท ยโูรเอเซีย คอนเน็คเตอร์ จํากดั 

 วิศวกรฝ่ายขายและบริการ บริษัท ฟจิู โฟโต้ฟิล์ม (ประเทศไทย) จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 รองผู้ อํานวยการสถาบนัวิทยาการการเรียนรู้-Brain-Base Learning 

สํานกังาน บริหารและพฒันาองค์ความรู้-สํานกันายกรัฐมนตรี 

 อนกุรรมมาธิการการแรงงาน-รัฐสภา 

 เลขานกุารประจําคณะกรรมมาธิการการแรงงานและสวสัดิการสงัคม-รัฐสภา 

 คณะกรรมการสายวิชาการ-สภาอตุสาหกรรม 

 คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมขีดความสามารถมนษุย์-สภาอตุสาหกรรม 

 ประธานฝ่ายวิชาการ –สมาคม The BOSS 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั-วิทยาลยัพิษณโุลก 

 ท่ีปรึกษาด้านแรงงานสมัพนัธ์- กระทรวงแรงงาน 

 ผู้ อํานวยการสถาบนั- สถาบนัพฒันาความสําเร็จ 

                  อาจารย์ และวิทยากรในสถาบันชัน้นํา หลายแห่ง เช่น ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั, สถาบนัการบริหารและจิตวิทยา – 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,ไทยประกนัชีวิต, LAICA AIA,  Unilever, Lion (Thailand), Monzanto, Thai 

Yazaki, เนาวรัตน์ พฒันา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบนัพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (ISMED), สภา

อตุสาหกรรม, สมาคมจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ,สภานายจ้างและอตุสาหกรรมไทย(ECON Thai), TPI, 

NU LIFE, กระเบือ้งตราเพชร, สโมสร โรตาร่ี วิภาวดี, สโมสร โรตาร่ี ปทุมวนั, Boston Network, Digital Wave, AIM, 

Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd., Royal Porcelain, กระจกไทย อาซาฮี, ไปรษณีย์ไทย, MBA,  มหาวิทยาลยั 
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อสัสมัชัญมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, URC, NIKE, Permaflex,  หลกัสูตรนานา ชาติ (บรรยายเป็นภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลยัราชมงคล, ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต, มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต หลกั สูตร

ผู้บริหาร, มหาวิทยาลยั สโุขทยั (ผู้บริหารมหาวิทยาลยั), มหาวิทยาลยั บูรพา (ปริญญาโท), มหาวิทยาลยั ศรีปทุม

(ปริญญาโท), สถาบนัพฒันาธุรกิจ(◌ฺBD Center), สถาบนัพฒันาความสําเร็จ ฯลฯ 

 

 กจิกรรมด้านสาธารณชน           

                             :    ผู้ ดําเนินรายการ TV  “รายการเส้นทางนกัขาย”  ช่อง TTV1 - Nation Channel  

                                  (ออกอากาศทกุวนัอาทิตย์ เวลา 21.00 – 22.00 น.)   

                             :    คอลมันิสต์  “คลีนิคนกัขาย” หนงัสือพิมพ์ เส้นทางนกัขาย 

                             :    คอลมันิสต์  “Lady in Work” หนงัสือพิมพ์ สยามธุรกิจ 

 ผลงานด้านหนังสือพกพา (Pocket Book)   

                             :   หนงัสือช่ือ “เหนือชัน้การบริหาร”  

                                  จดัจําหน่ายโดย บริษัท ซีเอด็ ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

                             :    หนงัสือช่ือ “ทะลเุป้าขาย ง่ายนิดเดียว”  

                                   จดัจําหน่ายโดย บริษัท ซีเอด็ ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 รางวัลเกียรตยิศ  

                     : เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ เบญจมาภรณ์ มงกฏุไทย 

                     : เข็มรูปกระเป๋ากระสนุคนัชีพ พระนามาภิไธยย่อ “สก”  กรมทหารราบท่ี 21 
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