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Course outline
ครบเครื่องเรื่องการตลาดและการประยุกต์ ใช้
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นายปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิด
การตลาด คือ การบริหารจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยการ
ตอบสนองความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายอย่างลงตัวและมีความเหมาะสม ดังนั้นการเข้าใจความต้องการ
ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจึงเป็นหัวใจที่สาคัญของการบริหารการตลาด
การตลาดยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก เพราะการเจริญเติบโตของธุรกิจมีความ
หลากหลาย ความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก หากนักการตลาดไม่ปรับตัวก็
อาจไม่สามารถยึดครองใจลูกค้าได้ ประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณา มีดังนี้...
-

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจ

-

การมุ่งเน้นการให้ความสาคัญของความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

-

กลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับตลาดเฉพาะไม่ใช่ตลาดแบบกว้าง

-

การตลาดที่มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย

การสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ ย่อมทาให้สามารถยึดครองใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน แต่
นักการตลาดที่ประสบความสาเร็จก็ต้องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดขององค์กรให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มิเช่นนั้น อาจไม่สามารถเข้าถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปของ
ผู้บริโภคได้
การเรียนรู้และเข้าใจการตลาดแบบครบเครื่อง สามารถช่วยทาให้การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
➢ เพื่อทาให้ผู้เรียนมองเห็นภาพกว้างของการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้

หลักการตลาดได้อย่างเหมาะสมบนสถานการณ์ของตัวเอง
➢ เพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัจจัยที่สาคัญและองค์ประกอบที่สาคัญของการสร้างกลยุทธ์การตลาด
ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักขององค์กร
➢ เพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เป็น Style ของตัวเอง แต่อยู่บนหลักการตลาดด้าน
ต่างๆ ได้อย่างแม่นยา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่สาคัญ
•

การตลาด 3.0 คืออะไร?

•

9 เมกะเทรนด์ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ

•

แนวโน้มการทาตลาดสาหรับ AEC

•

Workshop : สารวจความพร้อมการตลาดของคุณ

หลักการตลาดเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโต
•

ความหมายของหลักการตลาดที่แท้จริง

•

การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดอย่างมีรูปแบบ

•

สร้างแนวความคิดกับขนาดตลาดของธุรกิจ

•

8 เส้นทางสู่ชัยชนะด้านการตลาดของธุรกิจ

•

Workshop : สร้างเส้นทางการตลาดที่เหมาะสมของตัวเอง

กลยุทธ์การตลาดที่สาคัญและการประยุกต์ใช้
•

กลยุทธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Marketing Strategy)

•

กลยุทธ์น่านน้าสีคราม (Blue Ocean Strategy)

•

กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์ (Positioning Strategy)

•

กลยุทธ์การตลาดหางยาว (Long Tail Strategy)

•

กลยุทธ์การตลาดยุค 3.0 (Value Marketing Strategy)

•

Workshop : การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดของตัวเอง
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หลักการบริหารและการจัดการด้านการตลาดของตัวเอง
•

กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน (Segmentation)

•

สร้างกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้อง (Situation Strategy)

•

การวางแผนและจัดการการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ (Marketing Plan)

•

การประเมินและควบคุมผลงานด้านการตลาด (Evaluation)

•

Workshop : กาหนดโครงสร้างการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ

การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)
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แนวทางการอบรมนักขาย
 การฝึกอบรมทาให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนัก

ขายจะนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดย

ทาให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการ
สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดย

สามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า
“การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทาให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริง

ของผู้อื่น อีกทั้งการทา Work shop เพื่อให้สามารถนาไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จ
สิ้นแล้ว ทาให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “การทาพิมพ์เขียวงานขายของตัวเอง”
วัตถุประสงค์
o เพือ่ ทาให้พนักงานขายสามารถวางแผนลูกค้าเป้าหมายที่คาดหวังจะดาเนินการปิดการขายได้มีมาก
น้อยแค่ไหน
o เพื่อทาให้พนักงานมองเห็นภาพงานขายของตัวเองกับลูกค้าเป้าหมายหลัก ว่าเราต้องดาเนินการ
อย่างไรกับเขาบ้าง
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แนวทางในการดาเนินการ
o คัดเลือกลูกค้าเป้าหมายหลัก โดยใช้ทฤษฎี 80 : 20 หมายถึงลูกค้าที่ให้ผลตอบแทนที่บริษัทค่อนข้าง
สูงมาทา Blue Print
o กาหนดรายชื่อลูกค้าหลังลงในตารางเพื่อการวิเคราะห์ โดยในตารางมีหัวข้อหลัก ดังนี้
o ตาราง Blue Print อาจทาเป็นประจาปี หรือ ประจาเดือน และคอย Update อยู่เรื่อยๆ อาจะเริ่มต้นที่
Excel File แล้วขยายไปเรื่อยๆ ก็ได้
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 สามารถประมาณการรายได้ทั้งปี ในเบื้องต้นได้ว่า มีลูกค้าเท่าไร
 ผู้บริหาร สามารถใช้ในการติดตาม และช่วยเหลือพนักงานขาย สาหรับลูกค้ารายใหญ่
 พนักงานขายมีแผนในการทางานที่ชัดเจน แม่นยา
 การติดตามผลใช้เวลาน้อย ไม่เสียเวลากับลูกค้าทั่วไป เน้นที่รายสาคัญ
 พยากรณ์ยอดขายได้แม่นยาขึ้น

กลุ่มผู้เข้าอบรม
 พนักงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)
❖

การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผู้เข้าฝึกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
o แนะนาตัวเอง
o คาสาคัญ ( Key Words )
o คาถามสร้างแนวความคิด

❖

การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผู้เข้าฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องต่างๆ
o สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

❖

กาหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 6 of 14

OL_SA-PK-5801024-ครบเครื่องเรื่องการตลาดและการประยุกต์ใช้ (1D)
o
o
❖

❖

เปลี่ยนความคิดในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง
กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่

กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
o การเตรียมความพร้อมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่
สร้างความคาดหวังก่อนการฝึกอบรม
เทคนิคการทให้ผู้เข้าฝึกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการอบรม
o ทาให้ผู้เรียนจดจ่อต่อการเรียนรู้ เพราะอยากเรียนของตัวเอง
o นาเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง

❖

Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึกฝนได้
ดาเนินการ Workshop ในเรื่องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึกฝนได้จริง
o กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
o การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง

❖

การบ้านเพื่อนาไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้าฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนาไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
o การบ้านของตังเอง

❖

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o เกม / การละเล่น
o Role Playing
o นิทานให้แนวความคิด
o กรณีศึกษา
www.en tra in in g. net
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แนวทางการดาเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขที่ได้ทา”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึกอบรมนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการฝึกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนาน
ก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผู้อื่นได้พัฒนาต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้
ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบ้านสาหรับการนาไปฝึกฝนหลังการอบรม
เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึกฝน
เว็บไซด์ด้านการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่องต่างๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารย์ปกรณ์แวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับข่าวสารด้านการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผู้ช่วย (มีค่าใช้จ่าย)
การสร้างโครงการร่วมกันในองค์กรโดย HRD
การดาเนินการ Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ (มีค่าใช้จ่าย)

ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสาคัญของตัวเองที่จะนาไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ด้วยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสามารถทาได้โดย
1. ตัวผู้เข้าอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช้
•
•
•
•
•

การบ้านที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
เอกสารเพิ่มเติมสาหรับนาไปฝึกฝน
แหล่งความรู้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ความรู้ส่งตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผู้ช่วย ถึงผู้เข้าอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
www.en tra in in g. net
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•

การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผู้เข้าอบรมเอง หรือ ร่วมกับ HRD ( ถ้ามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกค้า
•
•

HRD ตามการบ้านที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
การสร้างโครงการพัฒนา / อานวยความสะดวก ให้ผู้เข้าอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผู้ช่วย ของ อาจารย์ปกรณ์
•

ดาเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โดย อ.ปกรณ์
•

ดาเนินฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้าอบรมทาการบ้าน (งานที่ผู้เข้าอบรมบอกว่าต้องการไป
พัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คาแนะนา

กรณีการติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
รูปแบบและการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม
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สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึกอบรม


เว็บไซต์เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th
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ทีมวิทยากรและโค้ชสถาบันให้คาปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาเนินการสอน ยินดีให้คาปรึกษา, ตอบคาถาม, โค้ชเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิบายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะขอคาปรึกษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็นเจ้าของบทความและ
เครื่องมือเหล่านั้นตลอด



เครื่องมือต่างๆ
Coaching card

เครื่องมือการโค้ชต่างๆ
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การติดตามผล

 Package
•
•
•
•
•

# 1 : อัตราค่าบริการ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดาเนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กาหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริการ 8,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลีย่ นแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทีไ่ ด้รับจากผูเ้ ข้าฝึกอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริการ 15,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• พูด-คุยในเรื่องที่รบั ปากใน Class ว่าจะนาไปพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริการ 20,000 บาท/ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
• การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึน้ ใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนาไปฝึกฝน
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปใช้
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
• จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
• สรุปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึกอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นาเสนอให้ผู้บริหารสามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
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จุดเด่นสถาบัน
มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ
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เครื่องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็นคู่มือการฝึกฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสูตรออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learning-online.in.th
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