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KEY BENEFITS

Customer Concept     
• แนวคิดเรื่องลูกคา และความคาดหวังของลูกคา 
- การคนหาความตองการขางในของลูกคา (customer insight)
Market Intelligence Concept 
• ความหมายและองคประกอบของ Market Intelligence 
• แนวคิดเรื่องการใช Market Intelligence เพื่อความสำเร็จขององคกร  
Market Intelligence : 5 Ladder Process 
    Macro Environmental Analysis 
       • เทคนิคการเลือกและการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอก 
       • เทคนิคการวิเคราะหอัตราการเติบโตของธุรกิจในแตละอุตสาหกรรม 
       • Firmographics  Analysis 
    Market Size Analysis 
       • เทคนิคการวิเคราะหขนาดตลาด แบบ UCEI 
       • Unit build approach 
       • Corporate based approach 
       • Employee based approach 
       • Industry bechmarking approach 
    Competitor Analysis 
        • เทคนิคการวิเคราะหสวนแบงทางการตลาด (market share) 
       • เทคนิคการประเมินขีดความสามารถในการแขงขันและกลยุทธคูแขงขัน
    Customer Insight Analysis 
       • เทคนิคการหา Customer Insight เชิงคุณภาพ (qualitative) 
       • เทคนิคการหา Customer Insight เชิงปริมาณ (quantitative)
    Customer Roadmapping 
       • เทคนิคการทำ Customer Roadmapping สำหรับ B2B Products 
       • ขอดี ขอเสียในการทำ Customer Roadmapping 

นำเทคนิคในการทำ
Market Intelligence 

ไปประยุกตใชในการทำงาน
ไดจริงเพื่อกำหนดกลยุทธ
ทางการตลาดที่เหมาะสม

   และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันขององคกร

          การตลาดเปรียบเสมือนสงครามการแยงชิงผูบริโภค ดังนั้นการตลาดจึงตองมีการวางยุทธศาสตร ตองรูเขารูเราจึงจะรบชนะได รวมถึงตองตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมายไดดีกวา
คูแขงขันสามารถแกปญหาใหผูบริโภคกลุมเปาหมายไดดีกวาคูแขงขัน สามารถสรางคุณคาเพิ่มเติมใหสินคาไดโดดเดนกวาคูแขงขัน และเพื่อที่จะทำใหมีความไดเปรียบคูตอสู กลยุทธการตลาดที่มีประสิทธิภาพเหลานี้
มาจากการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมการตลาดดานตางๆทั้งการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งขอมูลคูแขงดวย ซึ่งเรียกวา Market Intelligence
 
          Market Intelligence คือ การแสวงหา และวิเคราะหขอมูลการตลาดดานตางๆ เพื่อคาดการณลวงหนา และสามารถวางแผน
ยุทธศาสตรการตลาดไดอยางแมนยำและไดเปรียบคูแขงขัน โดยตองวิเคราะหแนวโนมทางการตลาดจากขอมูลภายนอกตางๆ วิเคราะห
วาคูแขงของเราคือใคร คูแขงมียุทธศาสตรและกิจกรรมการตลาดเปนอยางไร มีความไดเปรียบในการแขงขันหรือไม ยุทธศาสตร
ทางการตลาดท่ีเขากำลังดำเนินการอยูในขณะน้ีคืออะไร มีกิจกรรมทางการตลาดอะไรบาง มีการใชงบประมาณมากนอยเพียงใด และ
เขามีความตั้งใจที ่จะทำอะไรในการเสริมสรางศักยภาพ และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน รวมถึงการวิเคราะห SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, และ Threats) 

          หลักสูตร B2B Marketing จะมุงเนนใหผูเขาสัมมนาไดเขาใจกลยุทธและกระบวนการ (process) ของ Market Intelligence 
เพื่อใหผูเขาสัมมนาสามารถนำกลยุทธและเทคนิคตางๆ ของ Market Intelligence ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทำอยางไรที่จะตัดสินใจทางธุรกิจดวยการวิเคราะหขอมูลทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 

เขาใจความสำคัญ
ของ Market Intelligence

ที่มีตอความสำเร็จ
ของธุรกิจ/องคกร 

เขาใจกระบวนการ
ทำ Market Intelligence

การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ปจจัยภายในองคกร และขั้นตอน
การวิเคราะหคูแขงขันทางธุรกิจ 
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อาจารยวิกรม กอบเดช

บริษัทที่ใหคำปรึกษาและการบรรยาย
• สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA)

• มหาวิทยาลัยบูรพา

• เครือซิเมนตไทย (SCG)

• บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) (AIS)

• บริษัท Berli Jucker จำกัด (มหาชน) (BJC)

• บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จำกัด (มหาชน)

• บริษัท Betagro จำกัด (มหาชน)

• บริษัท T.C. Pharmaceuticals จำกัด (เครื่องดื่มกระทิงแดง)

• บริษัท Loxley จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จํากัด (Lenovo)

• บริษัท ปูนซิเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) (ปูนอินทรี)

          ประสบการณกวา 20 ปในดานบริหารกลยุทธการตลาดและกลยุทธการขายสินคา B2B (Business-to- Business) และ B2C (Business-to- Consumer) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

และการตลาดระหวางประเทศจากเครือซิเมนตไทย (SCG), บริษัท Star-Aire และ PlanToys

          ปจจุบัน เปนวิทยากรและท่ีปรึกษาใหกับสมาคมธุรกิจและองคกรช้ันนำตางๆ ของประเทศไทยในเร่ืองกลยุทธการตลาด กลยุทธการขาย การพัฒนาผูนำและผูบริหาร เปนนักเขียนบทความทางดานธุรกิจ

และการตลาดใหกับเว็บไซด www.pacificsmc.com

          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดาน M.B.A. สาขาการตลาดและธุรกิจระหวางประเทศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และระดับปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรับการฝกอบรมสัมมนาพิเศษจากวิทยากรระดับโลกอยางเชน Dr.Philip Kotler, Jack Trout และ Tony Robbins

• บริษัท TATA Steel ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

• กลุมบริษัท N.C.C. (ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์)

• บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จำกัด

• บริษัท สยามซานิทารีแวร อินดัสทรี จำกัด (COTTO)

• บริษัท หลักทรัพยกสิกรไทย จำกัด

• บริษัท ดอกบัวคู จำกัด

• บริษัท Milott Laboratories จำกัด

• บริษัท Siam United Steel (1995) จำกัด

• บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท นันทวัน แมเนจเมนท จำกัด (Thai-Obayashi Group)

• บริษัท Eyebiz Laboratories (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)

• บริษัท นานดี อินเตอรเทรด จำกัด

• บริษัท อินเตอร เมดิคอล จำกัด

• บริษัท โรงงานแมรวย จำกัด (โกแก)

• บริษัท C.K. Electech จำกัด

• บริษัท Unitrio Technology จำกัด

• บริษัท Agency for Real Estate Affairs (AREA)

• บริษัท Slimmers World International จำกัด

• รานอาหารครัวศิริวรรณ และบริษัทในเครือ

• โครงการ Train for Thai

• องคการเภสัชกรรม

• บริษัท Cargill จำกัด

• บริษัท อีซูซุ มอเตอร จำกัด
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สมัครสมาชิก สิทธิพิเศษสำหรับ

2,500 บาท / ป

  จายเพียง 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

สมัคร 5ทาน 3 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

  จายเพียง สมัคร 7ทาน 4 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

  จายเพียง สมัคร 9ทาน 5 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

อัตราคาอบรม / ทาน
14,000 THB

หัก ณ ที่จาย 3%
420 THB

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
980 THB

รวมจายสุทธิ
14,560 THB

ใบตอบรับ

หากทานสนใจสมัครเขารวมการอบรม กรุณากรอกรายละเอียด สง Fax ใบตอบรับกลับมาที่ 02 210 0006-7 หรือสง Email มาที่ info@deonetraining.com

ชำระเงินโดยสั่งจายเช็คในนาม

บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

หรือโอนเงินเขาบัญชี
บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนโอเดี้ยน บัญชีออมทรัพยเลขที่179-2-01396-7

หักภาษี ณ ที่จาย 3%

เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0105548058192

บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร ชั้น 12 หอง 123 ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

** หมายเหตุ หากตองการยกเลิกหลักสูตรตองแจงลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห  มิฉะนั้นทานตองชำระคาใชจายรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมการอบรม


