
                
หลกัสตูร : Forecasting & Planning for Sales 

Course: เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย 
วนัที ่21 มกราคม 2565 

เวลา 09.00-16.00  Online Training  
             __________________________________________________________________________ 
หลกัการและเหตุผล 

การขายจกัประสบผลส าเร็จได้นัน้ มีท่ีมาจากหลากหลายปัจจยั ซึง่มีทัง้ “ปัจจยัภายนอกท่ีควบคมุไมไ่ด้” และ “ปัจจยั
ภายในท่ีควบคมุได้” ดงันัน้ การวางแผนและการคาดการณ์ยอดขาย จงึถือเป็น…. “วิธีการท างานท่ีเรียกวา่การกลดักระดมุ
เม็ดแรกให้ถกู” นัน่เอง 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม... 

 เรียนรู้และเข้าใจหลกัการวางแผนการขายควบกบัการประมาณการยอดขาย  

 ฝึกปฏิบตักิารวางแผนการขายและการประมาณการยอดขาย 

 น าหลกัการวางแผนการขายควบกบัการประมาณการยอดขายไปปรับใช้กบังานและองค์กรของตนเอง 
หัวข้อการฝึกอบรม 

 ท่ีมาของการประมาณการยอดขาย ประกอบด้วย 
- ศกัยภาพของตลาด Market Potential 
- ศกัยภาพของการขาย Sales Potential 

 แหลง่ข้อมลูท่ีใช้เป็นส่วนประกอบการประมาณการยอดขาย 
- มมุมองของผู้บริหารการขาย 
- มมุมองของพนกังานขาย 
- การประมาณการจากการซือ้ของลกูค้า 
- ยอดขายในอดีต 

- การค านวณทางคณิตศาสตร์ 
 



 หลกัการส าคญั 3 ประการในการบริหารงานขาย 
- การวิเคราะห์การขาย Sales Performance Analysis 
- การวางแผนการขาย Sales Planning 
- การปฏิบตังิานการขาย Sales Execution 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการขาย เชน่  
- สภาพการเตบิโตของตลาด 
- สภาพธุรกิจของลกูค้า ผู้ ซือ้ 
- เป้าหมายการขาย กบั โอกาส 
- สภาพคูแ่ขง่ขนั (ท่ีมีอยูเ่ดมิ กบั ผู้มาใหม)่ 

 การวางแผนการขาย 
- กลยทุธ์การขาย 
- แผนปฏิบตักิาร 

วิธีการฝึกอบรม: 

 บรรยาย กรณีศกึษาและฝึกปฏิบตัิ 
เหมาะส าหรับ: 

 หวัหน้างานขาย พนกังานขาย เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทัว่ไป  
ระยะเวลา:  1 วนั 
วิทยากร 
อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ) 
ประสบการณ์ท างาน 
 ผู้อ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
 ฯลฯ 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม และวฒุบิตัร) 
คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3 % ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 2,500 175 75 2,600 

คา่อบรม 2 ทา่นๆละ 2,300 161 69 2,392 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี   พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่
หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท 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: การประมาณการและวางแผนการขาย 

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

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
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