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หลกัสูตร Marketing & Sales 4.0 

Course กลยทุธก์ารตลาดและการขาย  4.0 
วนัที ่21 ธนัวาคม 2560 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจสัมนิซติี ้สุขมุวทิ 23   
 
หลกัการและเหตุผล: 

เพื่อใหก้าร ทีม่จีดุศนูยร์วมอยูท่ี ่"อนิเตอรเ์น็ต (IoT:Internet of Things)" ดงันัน้ ในองคก์รต่างๆ ยอ่มตอ้ง 

"เรยีนรู"้ และ "ปรบัตวั" กา้วเทา้ใหท้นักบัยคุสมยัทีเ่รยีกว่า "Marketing 4.0"  

วตัถปุระสงค ์: เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

• เขา้ใจหลกัการใหม่ๆ ในทําการตลาดและการขายยคุ 4.0 

• เรยีนรูแ้นวทางจากกรณศีกึษาการทาํการตลาดและการขายขององคก์รชัน้นําระดบัโลกในยคุ Digital Economy 

หวัข้อการฝึกอบรม :   

 

ภาคท่ี 1: กลยทุธก์ารตลาด  

• จากอดตี - ปัจจบุนั : สีย่คุการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสี่งผลกบัการตลาดและการขายอย่างไร 

• การเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคยคุ 4.0 ในมติต่ิางๆ ดงัน้ี 

 1.ดา้นขอ้มลูข่าวสาร    3.ดา้นการจบัจ่าย 

 2.ดา้นสงัคมการสื่อสาร    4.ดา้นการใชช้วีติ 

• 4C.:กรอบการทําตลาดยคุ 4.0 ประกอบดว้ย 

 1.Content Based Marketing  3.Connection Based Marketing 

 2.Customer Based Marketing   4.Comment Based Marketing 

• 3P.:Profile-Preference-Profit กระบวนการทําตลาดบน Platform ของ IoT:Internet of Things"  
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ภาคท่ี 2: กลยทุธก์ารขาย 

• การวิง่ผลกัสู่ความสําเรจ็ในการทําธุรกจิ "ไมห้น่ึงคอืการตลาด" สู่ "ไมส้องคอืการขาย" ตอ้งทาํอะไรและทาํอย่างไร 

• Sales Innovation Techniques ยคุ 4.0 คอือะไรและทาํอยา่งไรใหไ้ดผ้ล 

• การสื่อสารการขาย "แบบ Story Telling Techniques" ทาํอย่างไร (ฝึกปฏบิตั)ิ 

• "The Killer Sales Messages" ทาง Internet ทาํอยา่งไร เชญิชวนโน้มน้าวลกูคา้ใหส้นใจและสัง่ซือ้ (ฝึกปฏบิตั)ิ 

• การกระตุน้การตดัสนิใจซือ้ดว้ย "interactive Stimulation" ทาํอยา่งไร (ฝึกปฏบิตั)ิ 

• การตดิตามลกูคา้ดว้ย "Sales Follow" ทาํอยา่งไร (ฝึกปฏบิตั)ิ  

เหมาะสาํหรบั : 

• ฝ่ายการตลาด การขายและผูส้นใจ 

ระยะเวลาฝึกอบรม : 

• 1 วนั  

วิธีการฝึกอบรม : 

• บรรยาย และกรณศีกึษา 

วิทยากร : 

อาจารยพ์รเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟลเ์อกสารแนบ) 

การศึกษา 
• ปรญิญาโท จติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
• ปรญิญาตร ีจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสบการณ์ทาํงาน 
• ผูอ้ํานวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บรษิทั มหวฒัน์ เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั  
• ผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล กลุ่มบรษิทั ทซีซี ีแคปปิตอล กรุป๊   
• ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครอืโอสถสภา 
• ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นทรพัยากรบุคคล 
 
รบัจาํนวน  20  ท่าน 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
                 (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และ Coffee Break อาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 
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ทกุหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

 
การชําระคา่ธรรมเนยีม 

1. ชําระโดยส ั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 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 
โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (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 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
หลักสูตร: กลยุทธ์การตลาดและการขาย 4.0 

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________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: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 
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