
 Professional Training Solution                                                                     
 

ทกัษะการวเิคราะหแ์ละการวางแผนการขาย 
(Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) 

 
11 พฤษภาคม  2561 

09.00 – 16.00 น. 
Palazzo Bangkok Hotel รชัดา 

*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลักการและเหตุผล:  ทาํไมเราต้องมีความรู้ในคอร์สนี ้ 

          
 
การขายในโลกธุรกจิทุกวันนี้ ย ิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้ สภาพแวดลอ้มมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วและ
ยากทีจ่ะคาดเดา คู่แขง่แตล่ะรายตา่งสรา้งกลยทุธม์าตอ่สูแ้ขง่ขัน การขายยิง่ยากขึน้เป็นทวคีูณ ดังนัน้ การ
ขายจําเป็นตอ้งมกีารกําหนดเป้าหมายการขาย   การจัดทําแผนการขายทีช่ดัเจนและเหมาะสมกับสภาพธรุกจิ  
การวเิคราะห์และวางแผนการขายที่ดีย่อมสรา้งความมั่นใจในการขายทัง้แก่ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการขายและ
พนักงานขายทุกคน เนื่องจากแผนการขายจะทําใหก้ารกําหนดทศิทางการขายเป็นไปอย่างชัดเจน มุ่งสู่
เสน้ทางเดยีวกัน ในทางตรงขา้ม หากผูจั้ดการมกีารวางแผนทีไ่ม่เป็นระบบระเบยีบ ยอ่มสรา้งปัญหาตามมา
อยา่งมาก ไมว่า่จะเป็นการวดัผลทีไ่มไ่ดผ้ล และการขายทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
 
หลักสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองให ้หัวหนา้พนักงานขาย ผูจั้ดการฝ่ายขาย และพนักงานขาย ได ้
เรียนรูทั้กษะการวิเคราะห์และวางแผนดา้นการขายอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ไดส้ัมผัสเทคนิคและ
ประสบการณ์จรงิจากวทิยากร เมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรือ่งนี ้
ไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 

 
วตัถปุระสงค ์ 
 
1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งทักษะการวเิคราะห ์และ การวางแผนการขายอยา่งเป็นระบบ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห ์ และ การวางแผนการขายให ้

ประสบความสําเร็จ อยา่งเหมาะกับตนเองในงานขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 

1. กรอบแนวคดิ: ความสําคัญและประโยชนข์องแผนการขาย 
2. สว่นประกอบของแผนการขาย 
3. ขัน้ตอนการวเิคราะหแ์ละวางแผนการขาย (Sales Planning ) 

• การวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาด (SWOT Analysis) 
• การเขา้ใจและการประยกุตใ์ช ้“Five Forces of Competition” 
• การพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting) 
• การกําหนดเป้าหมายการขาย (Sales Goal Setting) สําหรับพนักงานขาย 

4. กจิกรรม Workshop: การวเิคราะหส์ถานการณ์ของธรุกจิเพือ่การขาย 
5. กจิกรรม Workshop: การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)  
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6. การนําเสนอแผน Sales Road-mapping จากผูเ้ขา้สมัมนา 
7. ขอ้มลูการวางแผน 
8. การประยกุตใ์ชแ้ผนการขาย- แผนปฏบิัตกิารสําหรับพนักงานขาย 
9. การตดิตามและการควบคมุแผนการขาย 
10. เครือ่งมอืสนับสนุนแผนการขาย 
11. ขอ้ควรระวงัในการวเิคราะหแ์ละจัดทําแผนการขาย 
12. สรปุ คําถาม และ คําตอบ 
13.  

จาํนวนผู้เข้าอบรม  ไม่เกนิ 30 คน 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนับฟุเฟตน์านาชาต ิและอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 

Pro 3 คน ๆ ละ 3,300 231 (99) 3,432 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

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

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท 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) 

 
 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 2 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 Professional Training Solution                                                                     
 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
หลกัสตูร_________________________________________ 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 
    
  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

  รหสัไปรษณยี_์______________________________TAX ID______________________________________ 

  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: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ  
กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งชําระ 30% ของราคาคา่
สมัมนา 
 
 กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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