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Course: 
Marketing Approach for Government Sector  

เทคนิคการตลาดเพ่ือเจาะหนวยงานภาครัฐ 

 
Course ID: BN070015 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
 
 
หลักการและเหตุผล: 

 เปนท่ียอมรับกันในวงกวางวา กลุมเปาหมายท่ีสําคัญสําหรับการขายในยุคปจจุบัน คอื หนวยงานของรัฐ ดวยขนาด

ของงบประมาณจํานวนมหาศาลท่ีเปรียบเสมือนขุมทรัพยขององคกรการคาทุกประเภทท่ีตองการเขาไปทํากําไรจากลูกคากลุม

น้ี ซึ่งการเจาะเขาไปทําการตลาดกับหนวยงานภาครัฐน้ัน ตองอาศัยการวางแผนท่ีดีและเขาใจถึงธรรมชาติของการคาขายกับ

หนวยงานเหลาน้ี ตั้งแตกระบวนการของการจัดทําความตองการในโครงการตาง ๆ การวางแผนงบประมาณ การจัดทํา

งบประมาณในรูปแบบใหม การกําหนดคุณลักษณะของสินคา การเขาถึงความตองการท่ีแทจริงของลูกคา รวมถึงกระบวนการ

ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งมีหลายรูปแบบ เปนตน ผูท่ีตองการขยายฐานลูกคาเพ่ือเจาะตลาดราชการจึงตองใช

ความสามารถเฉพาะดานและมีบุคลากรท่ีมีความเขาใจในกลไกและกระบวนการการทํางานของหนวยงานของรัฐเปนอยางดี 

หลักสูตรน้ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือใหความรูกับผูเขารับการฝกอบรมท่ีตองการเขาไปเปดตลาดกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือให

ทราบถึงกระบวนการทํางาน ธรรมเนียมตางๆในการติดตอหนวยงานภาครัฐ ยุทธวิธีในการติดตอหนวยงานภาครัฐ รวมปจจัย

ตางๆในการสรางขอไดเปรียบและความสําเร็จในการคาขายกับหนวยงานภาครัฐ 

 

ประโยชนที่จะไดรับ: 

• เขาใจกระบวนการของการขายใหหนวยงานภาครัฐ เทคนิคและรูปแบบตางๆ ท่ีนํามาใชเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีมี

ความตองการท่ีแทจริง 

• นําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชในการทําการตลาดท่ีสามารถเจาะตลาดกับหนวยงานภาครัฐไดจริง 

 

หัวขอการบรรยาย: 

• การขายในรูปแบบตางๆ เพ่ือนําไปสูการขายใหหนวยงานภาครัฐ 

• คน-งาน-เงนิ-ผล แนวทางสําคัญท่ีสอดคลองกับรูปแบบการทํางานกับหนวยงานภาครัฐ 

• คนหาเปาหมายอยางไร ไมพลาดเปา ตรงคน ตรงงาน 

• เขาใจระบบงบประมาณ เพ่ือเปนแนวทางการสรางกรอบเสนอโครงการ 

• วิเคราะหกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง เพ่ือการนําเสนองานขาย 

• วิเคราะหสภาพการแขงขัน คูแขงภายใน ภายนอก คูแขงแท คูแขงเทียม 

• นําเสนอเงื่อนไข และคุณสมบัติในการประกวดราคา เพ่ือการสรางความไดเปรียบในการพิจารณา 

• การพัฒนาโครงงานของตนเอง เพ่ือใหเปนท่ีตองการของหนวยงานภาครัฐ 
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• การกาํหนดคุณลักษณะท่ีสําคัญของผลิตภัณฑ เพ่ือหนวยงานภาครัฐ 

• การเตรียมตวั และการเตรียมพรอมในการประกวดราคา 

• การจดัทําขอเสนอขาย การเสนอราคา เพ่ือการพิจารณาท่ีนักขายพลาดไมได 

• การจดัซื้อทางอิเล็คทรอนิคส (E-Auction) 

• สรางความไดเปรียบในการจัดซื้อจัดจาง ตกลงราคา ทําสัญญาและตรวจนับ 

 

เหมาะสําหรับ: 

• พนักงานบริษัท ผูจัดการฝายขาย ผูจัดการฝายการตลาด ผูจดัการฝายสงเสริมการขาย เจาของธุรกจิ และบุคคลท่ัวไปท่ี

สนใจการทําธุรกจิกับองคกรภาครัฐ 

 

Why Boston Network? 
 

• World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

• Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top 
business practitioners who have been in the trenches 

• Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% 
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

• Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in 
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable 
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 
executive participants countrywide.  

 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 
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