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Course: 

Sales Management Strategies in Thailand 4.0 
การบริหารการขายในยคุ Thailand 4.0 

 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล 

Sales Management Strategies in Thailand 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลกัสตูร Business 4.0 ท่ีจะได้เรียนรู้และ

เข้าใจถึง Customer Insight นอกจากนีย้งัทราบถึงบทบาทท่ีเปลี่ยนไปของลกูค้าทัง้กลุ่มอุตสาหกรรมและอปุโภคบริโภคในยุค 

4.0, กระบวนการขายแนวคิด Conceptual Selling และเรียนรู้การสร้างกลยุทธ์การขายแบบ 4.0 ด้วยนวตักรรมในการขายว่า   

กลยทุธ์ไหนท่ีสามารถชนะใจลกูค้าได้ 

ประเทศเร่ิมเข้าสูยุ่ค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสยัทศัน์และแนวทางในการพฒันาระบบเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเน้นความเป็น 

Digitalization อันมีผลต่อการปรับตัวทัง้ในแง่รูปแบบของอุตสาหกรรมซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ ซื อ้ ท่ี ทํางานในรูปแบบท่ีเป็น 

Digitalization มากขึน้ซึ่งสง่ผลให้เกิดการตอบรับการทํากลยทุธ์ทางการตลาดในยคุ 4.0 อนัต่อเน่ืองการตลาดยคุ 1.0, 2.0 และ 

3.0 จึงเป็นอย่างยิ่งท่ีนกัขายในยุคใหม่ต้องสามารถเท่าทนัพลวตัดงักลา่วของการเปลี่ยนแปลงนี ้หลกัสตูรนีจ้ึงถูกออกแบบมา

เพ่ือให้นกัขายสามารถปรับตวัให้ทนักบัลกูค้าท่ีเปลีย่นไปทัง้ในและตา่งประเทศทัง้กลุม่ Global และ AEC 

 

วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือให้เข้าใจการเปลีย่นแปลงทางพลวตัของการอตุสาหกรรม การตลาด และการขายในยคุ 4.0 

• เพ่ือให้ทราบบทบาทท่ีเปลีย่นไปของลกูค้าทัง้กลุม่อตุสาหกรรมและอปุโภคบริโภคในยคุ 4.0 

• เพ่ือให้นกัขายสามารถปรับตวัเพ่ือสามารถตอบโจทย์ของลกูค้าซึง่อยูใ่น Phase ของการตลาดและการขายท่ีสงูกวา่เช่นผู้ขาย

ในยคุ 3.0 จะสามารถขายให้ลกูค้าในยคุ 4.0 ได้อยา่งไร 

• เพ่ือทําให้พนกังานขายของทา่นเป็นท่ียอมรับของกลุม่ลกูค้ายคุ 4.0 ทัง้ในธุรกิจสนิค้าอตุสาหกรรมและสนิค้าอปุโภคบริโภค 

 

หัวข้อบรรยาย  

• ลกูค้าและพฤติกรรมของลกูค้า ยคุ 4.0 

• Sale 1.0 2.0 3.0 และ Sale 4.0 

• 80% Syndrome ในยคุการขาย 4.0 

• แนวทางของกลยทุธ์การขายปลกียคุใหม ่

• แนวทางของกลยทุธ์การขายสนิค้าอตุสาหกรรมยคุใหม ่

• กลยทุธ์การขายแบบ 4.0 Strategic Selling 4.0 

• การสร้างนวตักรรมในการขาย 

• กระบวนการขายแนวคดิ Conceptual Selling 

• Workshop – Sale Solution 4.0 

• การขายแบบท่ีปรึกษาให้เข้ากบัลกูค้ายคุ 4.0 
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เหมาะสาํหรับ 

• ผู้พนกังานขาย ควบคมุฝ่ายขาย, ผู้บริหารงานขาย, ผู้ ฝึกอบรมพนกังานขาย ผู้ ต้องการความสาํเร็จในอาชีพขาย 

 

รูปแบบการบรรยาย 

• การฝึกอบรมจะเน้นผู้ เข้าสมัมนาเป็นศนูย์กลางโดยจะเน้นการทํา Workshop และ มี VDO ประกอบการสมัมนา 

 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จาํกดั  

 

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 15 สงิหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซติี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเทา่ 

 (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)  

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สาํนกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา : โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบกาํกับภาษี : โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสาํรองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการชาํระเงนิ 

 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา    บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9 โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจา่ยหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 

 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสาํรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 

• เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

• ในกรณีท่ีทา่นสาํรองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 

  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหนง่งาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 
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