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หลกัสูตร Marketing & Sales 4.0 

Course กลยทุธก์ารตลาดและการขาย  4.0 
25 สงิหาคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training 
 

หลกัการและเหตุผล: 
เพื่อใหก้าร ทีม่จีดุศูนยร์วมอยูท่ี ่"อนิเตอรเ์น็ต (IoT:Internet of Things)" ดงันัน้ ในองคก์รต่างๆ ยอ่มตอ้ง "เรยีนรู"้ และ 

"ปรบัตวั" กา้วเทา้ใหท้นักบัยคุสมยัทีเ่รยีกว่า "Marketing 4.0"  
วตัถปุระสงค ์: เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 เขา้ใจหลกัการใหม่ๆ ในท าการตลาดและการขายยคุ 4.0 
 เรยีนรูแ้นวทางจากกรณศีกึษาการท าการตลาดและการขายขององคก์รชัน้น าระดบัโลกในยคุ Digital Economy 
หวัข้อการฝึกอบรม :   
 
ภาคท่ี 1: กลยทุธก์ารตลาด  

 จากอดตี - ปัจจุบนั : สีย่คุการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีง่ผลกบัการตลาดและการขายอยา่งไร 
 การเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคยคุ 4.0 ในมติติ่างๆ ดงัน้ี 
 1.ดา้นขอ้มลูขา่วสาร    3.ดา้นการจบัจา่ย 
 2.ดา้นสงัคมการสื่อสาร   4.ดา้นการใชช้วีติ 
 4C.:กรอบการท าตลาดยุค 4.0 ประกอบดว้ย 
 1.Content Based Marketing  3.Connection Based Marketing 
 2.Customer Based Marketing  4.Comment Based Marketing 
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 3P.:Profile-Preference-Profit กระบวนการท าตลาดบน Platform ของ IoT :Internet of Things"  
ภาคท่ี 2: กลยทุธก์ารขาย 

 การวิง่ผลกัสูค่วามส าเรจ็ในการท าธุรกจิ "ไมห้น่ึงคอืการตลาด" สู ่"ไมส้องคอืการขาย" ตอ้งท าอะไรและท า
อยา่งไร 

 Sales Innovation Techniques ยคุ 4.0 คอือะไรและท าอยา่งไรใหไ้ดผ้ล 
 การสื่อสารการขาย "แบบ Story Telling Techniques" ท าอยา่งไร (ฝึกปฏบิตั)ิ 
 "The Killer Sales Messages" ทาง Internet ท าอยา่งไร เชญิชวนโน้มน้าวลกูคา้ใหส้นใจและสัง่ซือ้ (ฝึกปฏบิตั)ิ 
 การกระตุน้การตดัสนิใจซือ้ดว้ย "interactive Stimulation" ท าอยา่งไร (ฝึกปฏบิตั)ิ 
 การตดิตามลกูคา้ดว้ย "Sales Follow" ท าอยา่งไร (ฝึกปฏบิตั)ิ  
เหมาะส าหรบั : 

 ฝ่ายการตลาด การขายและผูส้นใจ 
ระยะเวลาฝึกอบรม :  1 วนั  
วิธีการฝึกอบรม : 

 บรรยาย และกรณศีกึษา  
วิทยากร : 
อาจารยพ์รเทพ  ฉันทนาวี  
การศึกษา 
 ปรญิญาโท จติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสบการณ์ท างาน 
 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บรษิทั มหวฒัน์ เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั  
 ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล กลุ่มบรษิทั ทซีซี ีแคปปิตอล กรุป๊   
 ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครอืโอสถสภา 
 ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นทรพัยากรบุคคล 
 
รบัจ านวน  10  ท่าน 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน  (รวมคา่วทิยากร คา่เอกสาร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม/1 ทา่น 2,500 175 (75) 2,600 

คา่อบรม/3 ทา่น 2,300 161 (69) 2,392 
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การช าระคา่ธรรมเนยีม 
1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 
โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 
สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 
  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอรม์การลงทะเบยีน 
 

หลกัสตูร  _________________________________________________ 

 
วนัสมัมนา___________________________ 

สง่มาที ่email : info.ptstraining@gmail.com;ptstraining3@gmail.com  
 

  บรษิทั____________________________________________________________________________จ ากดั 
 ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________TAX ID____________________________ส านกังานใหญ่/สาขา____________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ___________ 
   Fax: ___________________________     E-mail: ______________________________________________ 
  รายชื่อผูเ้ขา้อบรม(กรณุากรอกตวับรรจง) 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื(กรณฉุีกเฉิน) _________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื:(กรณฉุีกเฉิน)___________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

วธิกีารช าระเงนิ: ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดังนี ้

2. ช ำระเงนิผ่ำนธนำคำร “บัญชีออมทรัพย์ [Saving Account]”   ในนาม: Professional Training Solution Ltd.,Partnership 

นำคำร สำขำ เลขทีบ่ัญชี 

 กสิกรไทย (KBANK) เดอะมอลล์บำงกะปิ 732-2-45823-8 

 กรุงเทพ  (BBL)  โลตสั รำมอนิทรำ 109 029-7-11049-6 

 
      ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่    และ Scanใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย  

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร  ส่ง mail มาท่ี  ptstraining3@gmail.com 


