
 

 

การบรหิารงานขาย ส าหรบัผูบ้รหิารทมีขาย 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  

บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากดั จากสหรัฐอเมรกิา   
Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จ ากัด จากเยอรมนี 
จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 

 

4 กมุภาพนัธ ์2565 
09.00 – 16.00 น. 

โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20 
  

 *สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหนา้มือใหม่ป้ายแดงที่ไดเ้ลื่อนขั ้นจากพนักงานที่ท างานดี มี

ความสามารถจนเขา้ตาผูบ้รหิารนัน้ คอือะไร… ท าไมพวกเขาผูซ้ ึง่เคยเป็นดาวเดน่ในฐานะพนักงาน แตก่ลับตกมา้ตายเมือ่
ตอ้งมารับบทบาทหัวหนา้มอืใหม่ โดยเฉพาะหัวหนา้ฝ่ายขาย สาเหตสุว่นหนึง่เพราะหัวหนา้งานโดยสว่นใหญ่ยังไม่เขา้ใจ
ถงึบทบาทหนา้ที่ของตนเอง ยังตัง้รับกับความเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ไม่ทัน อกีทัง้ขาดทักษะและประสบการณ์ในการ
บรหิารงานและลกูนอ้งพนักงานขายใหอ้ยูใ่นปกครองไมไ่ด ้หรอืแมแ้ตล่กูนอ้งทีด่แีละเกง่อยูแ่ลว้ หัวหนา้มอืใหมป้่ายแดงก็
ไมส่ามารถดงึศักยภาพทีม่อียูข่องลกูนอ้งออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

ดังนัน้ หลักสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึง่เป็นผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งานขายมอืใหม ่ไดเ้ขา้ใจถงึ
บทบาทหนา้ที่ รูจั้กการปรับตัว และเรียนรูทั้กษะที่จ าเป็นของการเป็นผูจั้ดการหรือหัวหนา้ที่พนักงานขายยอมรับ และ
องคก์รภาคภมูใิจ เพือ่น าไปสูค่วามส าเร็จของงานขายของธรุกจิตอ่ไป 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ทีข่องผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งานขาย 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ารเตรยีมตัวและเตรยีมพรอ้มรับบทบาทหนา้ทีใ่หม ่ 

3. เพือ่เสรมิสรา้งทักษะทีจ่ าเป็นเรือ่งการบรหิารพนักงานขายใหไ้ดใ้จและไดง้าน 

4. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการเป็นผูน้ าที่มทัีกษะและความสามารถในการบรหิาร

พนักงานขาย สรา้งคนเกง่และคนด ีผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. เรยีนรูบ้ทบาทหนา้ทีใ่นฐานะผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งาน (Roles and Responsibility) 

 ตอ่องคก์ร 

 ตอ่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 
 ตอ่เพือ่นรว่มงาน 

2. ขอบเขตการบรหิารของผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งาน 

 การบรหิารงานขาย (Sales Management) 
 การบรหิารพนักงานขาย (Sales Force Management) 

3. ความสามารถส าคัญในการบรหิารในฐานะหัวหนา้งานขาย (Key Competency) 
4. Workshop: เรยีนรูแ้ละเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องหัวหนา้งานขาย 



 

 

5. ขอบเขตการบรหิารงานขายเพือ่บรรลเุป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management) 

 การวางแผนการขาย (Sales Planning) 
 การด าเนนิงาน (Execution) 
 การควบคมุตดิตามงาน (Monitoring and Control) 

 การพัฒนาปรับปรงุ (Improvement) 
6. การวางแผนการขายส าหรับหัวหนา้งานขาย 

 แนวคดิการวางแผนการขายส าหรับหัวหนา้ทมีขาย 

 การวเิคราะหส์ถานการณ์การขายดว้ย SWOT Analysis 
 การก าหนดเป้าหมายการขายส าหรับทมีขาย 
 กจิกรรม:   SWOT Analysis และการก าหนดเป้าหมายการขาย 
 แนวทางการวางแผนการขายอยา่งไดผ้ล (SMART Plan) 

         1. ลกูคา้เป้าหมาย (Target Customer) 
         2. ผลติภัณฑ ์(Product) 
         3. ราคา (Price) 
         4. ชอ่งทางการขาย (Sales Channel) 
         5. การสง่เสรมิการขาย (Promotion) 

 ขอ้พจิารณาส าคัญในการวางแผนการขายส าหรับหัวหนา้ทมีขาย 
         1. คูแ่ขง่ขนั 
         2. เป้ายอดขาย และเป้าอืน่ๆ 
         3. พนักงานขาย 

 การวางแผนปฏบิัตกิารส าหรับงานขาย (Action Plan) 
 กจิกรรม:   การวางแผนปฏบิัตกิารส าหรับงานขาย 

 การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting) 
 การประเมนิผลการขาย (Sales Evaluation) 
 ขอ้ควรปฏบิัตใินการวางแผนการขายเพือ่ความส าเร็จในการขาย 

7. สรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูว้นัทีห่นึง่ และ ค าถาม-ค าตอบ 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และ Scanใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี Email:ptstraining3@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

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

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 



 

 

Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

คา่ฝึกอบรม สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้ 200% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิ 
(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่ 437 ใช ้19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร การบรหิารงานขาย ส าหรบัผูบ้รหิารทมีขาย 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

    
  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
  รหสัไปรษณยี_์______________________________TAX ID______________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

 
หมายเหตุ   

กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วันกอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 
 
 

 กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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