
 

Online  การวางแผนการขายและการตลาดในยคุ Disruption  

วนัที ่20 มกราคม 2565 

วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2565 /รุน่ถดัไป วนัที ่21 มนีาคม 2565 

หลักการและเหตผุล 

              ในปัจจุบันการขายและการตลาดขององคก์รในปัจจุบันประสบปัญหาเนื่องจากโรคระบาด Covid-19 ทีส่ง่ผลกระทบต่อ
กจิกรรมการขายและการตลาดแบบ Face to Face ในชว่งทีผ่า่นมา ทําใหอ้งคก์รตา่ง ๆ ตอ้งปรับกลยทุธก์ารขายใหม ่พนักงานขาย
บางสว่นก็มกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการทํางานโดยใชช้อ่งทางการตลาดออนไลน์กันมากขึน้ แตส่ว่นมากยังไมไ่ดเ้ปิดใจในการใช ้
ชอ่งทางนี้มากอย่างทีค่วรเป็น  สําหรับพนักงานขายบางคนทีเ่ปิดใจใชช้อ่งทางนี้ก็เกดิอุปสรรคและปัญหาในเรือ่งการสือ่สารกับ
ลูกคา้ และความไวว้างใจทีลู่กคา้จะมใีหก้ับพนักงานขาย จงึไดจั้ดทําหลักสตูรนี้เพือ่เตรยีมความพรอ้ม รับมอืกับแนวทางการขาย
และการตลาดออนไลน์ เพือ่ใหพ้นักงานขายมแีนวทางในการทําผลงานยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมายมากขึน้ และฝึกใหเ้คยชนิกับ
การขายรปูแบบนี ้ 

วัตถปุระสงค ์

1. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวโนม้การตลาดธรุกจิทีเ่กดิขึน้ในยคุ Disruption  
2. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการวเิคราะห ์SWOT Analysis สนิคา้และบรกิารของตนเอง 
3. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการวเิคราะห ์Five Force Model ธรุกจิของสนิคา้ของตนเอง 
4. เขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจการวเิคราะหส์ว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps 
5. เขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจทักษะนักขายทีต่อ้งมใีนยคุ Disruption 

 

 

 



เนือ้หาหลกัสตูร 

บทที ่1 : แนวโนม้การตลาดธรุกจิทีเ่กดิขึน้ในยคุ Disruption 

 Trend 1 : Boundaryless Competitive Landscape (การแขง่ขนัแบบไรข้อบเขต) 
 Trend 2 : Survival Business Transformation (การปรับตวัเพือ่อยูร่อดทางธรุกจิ) 
 Trend 3 : Re-inventing New Sales Channels (สรา้งชอ่งทางการขายทีเ่หมาะกบัโลกใบใหม)่ 
 Trend 4: Human First Innovation นวตักรรมทีค่ดิถงึมนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง 
 Trend 5: The good guy Branded Business แบรนดย์คุใหม ่จรงิใจและดตีอ่โลก 

บทที ่2 : SWOT Analysis สนิคา้และบรกิารของคณุ 

• Strength 
• Weakness 
• Opportunity 
• Threat 

บทที ่3 : วเิคราะห ์Five Force Model ธรุกจิของสนิคา้ของคณุ 

 อํานาจตอ่รองจากลกูคา้ (Bargaining Power of Customers) 
 อํานาจตอ่รองจากซพัพลายเออร ์(Power of Suppliers) 
 การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม ่(Threat of New Entrants) 
 การคกุคามจากสนิคา้ทดแทน (Threat of Substitutes) 
 การแขง่ขนัของผูท้ีอ่ยูใ่นตลาดเดมิ (Industry Rivalry) 

บทที ่4 :การวเิคราะหส์ว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps 

 Product  
 Price 
 Place 
 Promotion  
 People 
 Process 
 Physical Evidence 

บทที ่5 : ทกัษะนักขายทีต่อ้งมใีนยคุ Disruption 

 ทกัษะการเขา้หาคน 
 ทกัษะการพดู(โนม้นา้ว) และการฟัง 
 ทกัษะการสานสมัพันธ ์
 บทสรปุคอรส์ 

หลักสตูรนีเ้หมาะกบัใคร ? พนักงานขาย (Sales) พนักงานการตลาด ผูจั้ดการขาย-ตลาด ทกุระดับ 

วธิกีารอบรม     อบรมผา่น Online การบรรยาย การทํา Workshop กจิกรรมปลดล็อคความคดิ  Workshop บทการขายและ Role-
Play   

ระยะเวลาการอบรม      6 ชัว่โมง  

บรรยายโดย อ.รัชเดช อตกินษิฐ  



อตัราคา่ลงทะเบยีน 

(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 

 

 

  รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

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


แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

Online  Online  การวางแผนการขายและการตลาดในยคุ Disruption  

ส่งมาท่ี  info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ___________________________________________________________________________ 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

