
 
 

 

หลกัสูตร “การวางแผนการขายและการตลาดในยุค Disruption” 

โดย อาจารยร์ชัเดช  อตกินษิฐ (อาจารยเ์อ) 

สมัมนา วนัที ่19 กรกฎาคม 2565  

24 สงิหาคม 2565 /รอบวนัที ่26 กนัยายน 2565 

เวลา 09.00-16.00น. โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20 

หลักการและเหตผุล 

              ในปัจจุบันการขายและการตลาดขององคก์รในปัจจุบันประสบปัญหาเน่ืองจากโรคระบาด Covid-19 
ทีส่ง่ผลกระทบต่อกจิกรรมการขายและการตลาดแบบ Face to Face ในชว่งทีผ่่านมา ทําใหอ้งคก์รต่าง ๆ ตอ้ง
ปรับกลยุทธ์การขายใหม่ พนักงานขายบางส่วนก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานโดยใชช้่องทาง
การตลาดออนไลน์กันมากขึน้ แต่ส่วนมากยังไม่ไดเ้ปิดใจในการใชช้่องทางน้ีมากอย่างที่ควรเป็น  สําหรับ
พนักงานขายบางคนที่เปิดใจใชช้่องทางน้ีก็เกดิอุปสรรคและปัญหาในเรื่องการสือ่สารกับลูกคา้ และความ
ไวว้างใจทีล่กูคา้จะมใีหก้บัพนักงานขาย จงึไดจ้ัดทําหลักสตูรน้ีเพือ่เตรยีมความพรอ้ม รับมอืกบัแนวทางการขาย
และการตลาดออนไลน์ เพื่อใหพ้นักงานขายมแีนวทางในการทําผลงานยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมายมากขึน้ 
และฝึกใหเ้คยชนิกบัการขายรปูแบบน้ี  

วัตถปุระสงค ์

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

 



 
 

เน้ือหาหลักสตูร 

1 : แนวโนม้การตลาดธรุกจิทีเ่กดิขึน้ในยคุ Disruption 

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

2 : SWOT Analysis สนิคา้และบรกิารของคณุ 

 Strength 
 Weakness 
 Opportunity 
 Threat 

3 : วเิคราะห ์Five Force Model ธรุกจิของสนิคา้ของคณุ 

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

 

4 :การวเิคราะหส์ว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps 

 Product  
 Price 
 Place 
 Promotion  
 People 
 Process 
 Physical Evidence 

5 : ทักษะนักขายทีต่อ้งมใีนยคุ Disruption 

 ทักษะการเขา้หาคน 
 ทักษะการพูด(โนม้นา้ว) และการฟัง 
 ทักษะการสานสมัพันธ ์
 บทสรปุคอรส์ 

หลักสตูรน้ีเหมาะกบัใคร ? 

ผูจ้ัดการ , พนักงานขายและพนักงานการตลาดทกุระดับ  

ระยะเวลาการอบรม      Public & In house & In house online 6 ชัว่โมง , Public Online  6 ชัว่โมง 



 
 

บรรยายโดย อ.รัชเดช อตกินษิฐ โคช้นักขาย B2B&B2C  ประสบการณ์การทํางาน  17 ปี ในธรุกจิประกนัชวีติ 

เคยเป็น ผจก.อาวโุส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมติรธรุกจิ  บมจ.พรเูด็นเชยีลประกนัชวีติ(ประเทศไทย) และ ผจก.
อาวโุส สว่นฝึกอบรมการขายธนาคารพาณชิย ์บมจ.ไทยประกนัชวีติ มปีระสบการณ์เป็นวทิยากรหลักสตูรการ
ขายใหก้บัธนาคาร บรษัิทสนิเชือ่รถยนต ์ บรษัิทจัดจําหน่ายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า บรษัิทประกนัชวีติ บรษัิทประกนั
วนิาศภัย บรษัิทโบรคเกอรป์ระกนัภัย 

บรษัิทในธรุกจิอตุสาหกรรม ผลติและจําหน่ายเครือ่งจักรโรงงาน  ธรุกจิเหล็ก และอืน่ ๆ   

อดตีนักขายประกนัชวีติอนัดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของชอ่งทางธนาคาร ของบมจ.กรงุไทย
แอกซา่ประกนัชวีติ   

ระยะเวลาอบรม  1 วนั วนัละจาํนวน  6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.00 

 อัตราคา่ลงทะเบยีนตอ่ 1 ทา่น 
 (รวมคา่วทิยากร  คา่เอกสารการบรรยาย อาหารกลางวนั เครือ่งดืม่ตลอดการอบรม) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1 วนัชําระหนา้งาน 3,900 273 117     4,056 

Early Bird ชําระลว่งหนา้ 5 วนั 3,500 245 105 3,640 

สมคัร 3 ทา่นๆละ 3,200 231 99 3,328 

คา่อบรม Online /ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)  
รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ดว้ย Application Zoom 
การชําระคา่ธรรมเนยีม 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  



 
www.ptstraining.co.th 

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

 

 

 

 

  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น 

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

หลกัสูตร “การวางแผนการขายและการตลาดในยุค Disruption  
 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________ 

  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: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 


