
                

หลกัสตูร : Forecasting & Planning for Sales 

Course: เทคนคิการประมาณการและวางแผนการขาย 

รุ่นถดัไป วนัที ่5 สงิหาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00  โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20 

             __________________________________________________________________________ 

หลกัการและเหตุผล 

การขายจกัประสบผลสาํเรจ็ไดน้ัน้ มีที่มาจากหลากหลายปัจจยั ซึ่งมีทัง้ “ปัจจยัภายนอกท่ีควบคมุไม่ได”้ และ “ปัจจยั

ภายในที่ควบคมุได”้ ดงันัน้ การวางแผนและการคาดการณ์ยอดขาย จึงถือเป็น…. “วิธีการทาํงานท่ีเรียกว่าการกลดักระดมุ

เม็ดแรกใหถ้กู” นั่นเอง 

วัตถุประสงค ์: เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม... 

• เรียนรูแ้ละเขา้ใจหลกัการวางแผนการขายควบกบัการประมาณการยอดขาย  

• ฝึกปฏิบติัการวางแผนการขายและการประมาณการยอดขาย 

• นาํหลกัการวางแผนการขายควบกบัการประมาณการยอดขายไปปรบัใชก้บังานและองคก์รของตนเอง 

หัวข้อการฝึกอบรม 

• ท่ีมาของการประมาณการยอดขาย ประกอบดว้ย 

- ศกัยภาพของตลาด Market Potential 

- ศกัยภาพของการขาย Sales Potential 

• แหลง่ขอ้มลูที่ใชเ้ป็นส่วนประกอบการประมาณการยอดขาย 

- มมุมองของผูบ้รหิารการขาย 

- มมุมองของพนกังานขาย 

- การประมาณการจากการซือ้ของลกูคา้ 

- ยอดขายในอดีต 

- การคาํนวณทางคณิตศาสตร ์

 



• หลกัการสาํคญั 3 ประการในการบริหารงานขาย 

- การวิเคราะหก์ารขาย Sales Performance Analysis 

- การวางแผนการขาย Sales Planning 

- การปฏิบติังานการขาย Sales Execution 

• การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มการขาย เช่น  

- สภาพการเติบโตของตลาด 

- สภาพธุรกิจของลกูคา้ ผูซ้ือ้ 

- เปา้หมายการขาย กบั โอกาส 

- สภาพคู่แข่งขนั (ท่ีมีอยู่เดิม กบั ผูม้าใหม่) 

• การวางแผนการขาย 

- กลยทุธก์ารขาย 

- แผนปฏิบติัการ 

วิธีการฝึกอบรม: 

• บรรยาย กรณีศกึษาและฝึกปฏิบติั 

เหมาะสาํหรับ: 

• หวัหนา้งานขาย พนกังานขาย เจา้ของธุรกิจและผูส้นใจทั่วไป  

ระยะเวลา:  1 วนั 

วิทยากร 

อาจารยพ์รเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟลเ์อกสารแนบ) 

ประสบการณท์าํงาน 
• ผูอ้าํนวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บรษัิท มหวฒัน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั  
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบคุคล กลุม่บรษัิท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
• ท่ีปรกึษาและวิทยากรดา้นทรพัยากรบุคคล 
• ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
• ฯลฯ 

 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 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  



          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330  พรอ้มระบชุือ่
บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

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

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลกัสตูร : Forecasting & Planning for Sales 

Course: เทคนคิการประมาณการและวางแผนการขาย 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________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 __________________________________ 
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