การบริหารงานขาย สาหร ับผูบ
้ ริหารทีมขาย
18 มกราคม 2564
09.00 – 16.00 น.
หล ักการและเหตุผล
ท่านทราบหรือไม่วา่ ปั ญหาส่วนใหญ่ของหัวหน ้ามือใหม่ป้ายแดงทีไ่ ด ้เลือ
่ นขัน
้ จากพนักงานทีท
่ างานดี มีความสามารถจน
เข ้าตาผู ้บริห ารนั น
้ คือ อะไร… ท าไมพวกเขาผู ้ซึง่ เคยเป็ นดาวเด่นในฐานะพนั ก งาน แต่กลั บ ตกม ้าตายเมือ
่ ต ้องมารับ บทบาท
หัวหน ้ามือใหม่ โดยเฉพาะหัวหน ้าฝ่ ายขาย สาเหตุส่วนหนึง่ เพราะหัวหน ้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข ้าใจถึงบทบาทหน ้าทีข
่ อง
ตนเอง ยังตัง้ รับกับความเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ ไม่ทัน อีกทัง้ ขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน ้องพนั กงาน
ขายให ้อยู่ในปกครองไม่ได ้ หรือแม ้แต่ลูก น ้องทีด
่ แ
ี ละเก่งอยู่แล ้ว หัวหน ้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพทีม
่ อ
ี ยู่ของ
ลูกน ้องออกมาใช ้ได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ดังนั น
้ หลักสูตรนี้จงึ ได ้พั ฒ นาเพื่อตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม ซึง่ เป็ นผู ้จัดการหรือหัวหน ้างานขายมือใหม่ ได ้เข ้าใจถึง
บทบาทหน ้าที่ รู ้จักการปรับ ตั ว และเรียนรู ้ทักษะทีจ
่ าเป็ นของการเป็ นผู ้จัดการหรือหั วหน ้าที่พนั กงานขายยอมรับ และองค์ก ร
่ วามสาเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป
ภาคภูมใิ จ เพือ
่ นาไปสูค
ว ัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพือ
่ สร ้างความเข ้าใจในบทบาทและหน ้าทีข
่ องผู ้จัดการหรือหัวหน ้างานขาย
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้การเตรียมตัวและเตรียมพร ้อมรับบทบาทหน ้าทีใ่ หม่
เพือ
่ เสริมสร ้างทักษะทีจ
่ าเป็ นเรือ
่ งการบริหารพนักงานขายให ้ได ้ใจและได ้งาน
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้ไปประยุกต์ใช ้ในการเป็ นผู ้นาทีม
่ ท
ี ักษะและความสามารถในการบริหารพนักงาน
ขาย สร ้างคนเก่งและคนดี ผลงานให ้องค์กรได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. เรียนรู ้บทบาทหน ้าทีใ่ นฐานะผู ้จัดการหรือหัวหน ้างาน (Roles and Responsibility)
 ต่อองค์กร
 ต่อผู ้ใต ้บังคับบัญชา
 ต่อเพือ
่ นร่วมงาน
2. ขอบเขตการบริหารของผู ้จัดการหรือหัวหน ้างาน
 การบริหารงานขาย (Sales Management)
 การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)
3. ความสามารถสาคัญในการบริหารในฐานะหัวหน ้างานขาย (Key Competency)
4. Workshop: เรียนรู ้และเข ้าใจบทบาทหน ้าทีข
่ องหัวหน ้างานขาย
5. ขอบเขตการบริหารงานขายเพือ
่ บรรลุเป้ าหมายการขาย (Scope of Sales Management)
 การวางแผนการขาย (Sales Planning)
 การดาเนินงาน (Execution)
 การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)
 การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)
6. การวางแผนการขายสาหรับหัวหน ้างานขาย
 แนวคิดการวางแผนการขายสาหรับหัวหน ้าทีมขาย
 การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด ้วย SWOT Analysis
 การกาหนดเป้ าหมายการขายสาหรับทีมขาย
 กิจกรรม: SWOT Analysis และการกาหนดเป้ าหมายการขาย
 แนวทางการวางแผนการขายอย่างได ้ผล (SMART Plan)
1. ลูกค ้าเป้ าหมาย (Target Customer)
2. ผลิตภัณฑ์ (Product)
3. ราคา (Price)
4. ช่องทางการขาย (Sales Channel)
5. การส่งเสริมการขาย (Promotion)
 ข ้อพิจารณาสาคัญในการวางแผนการขายสาหรับหัวหน ้าทีมขาย
1. คูแ
่ ข่งขัน
2. เป้ ายอดขาย และเป้ าอืน
่ ๆ
3. พนักงานขาย
 การวางแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสาหรับงานขาย (Action Plan)
 กิจกรรม: การวางแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสาหรับงานขาย
 การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
 การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)
 ข ้อควรปฏิบต
ั ใิ นการวางแผนการขายเพือ
่ ความสาเร็จในการขาย
7. สรุปสิง่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้วันทีห
่ นึง่ และ คาถาม-คาตอบ

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จากัด จากสหรัฐอเมริกา
่ จากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
่ ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

อัตราค่าอบรม Online Training (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม)

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
ค่าอบรม
ราคาก่อน
VAT 7%
VAT
ค่าสัมมนา 1 ท่าน

2,500

175

3%

(75)

ราคาสุทธิ
2,600

สมัคร 2 ท่าน ๆ ละ 1900 บาท
สมัคร 3 ท่านๆละ 1500 บาท (ราคายังไม่รวม VAT 7%)

ติดต่ อ คุณตุ้ม โทร 02-1753330 , 086-6183752 / E-mail: info.ptstraining@gmail.com
www.ptstraining.co.th
ค่ าใช้ จ่ายสามารถนาไปหักลดหย่ อยทางภาษีได้ , มีใบประกาศนียบัตรให้ ผ้ ูเข้ าอบรมทุกท่ าน

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
หล ักสูตร การบริหารงานขายสาหร ับผูบ
้ ริหารทีมขาย
สง่ มาที่ info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

