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Course: 
Professional Sale Manager Skills  
พัฒนาทักษะในการเปนผูบริหารงานขาย     

 
Course ID: BN110025   
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
Instructor:  
 
หลักการและเหตุผล 

การขาย ถือวาเปนหัวใจสําคัญของทุกธุรกิจในปจจุบัน ภาวะท่ีมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ทําใหนักขายตองคิดหากลยุทธ

ใหมๆ มาดึงดูดใหลูกคาของคูแขงหันมาเปนลูกคาของเรา และในขณะเดียวกันก็ตองรักษาลูกคาของเราเอาไวใหอยูกับเราไป

นานท่ีสุด แตการขายเกงหรือสินคาดีอยางเดียว คงไมเพียงพอสําหรับสถานการณในยุคน้ี ยิ่งเปนหัวหนางานขาย หรือผบริหาร 

บททาทและหนาท่ี ก็จําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะพาลูกทีมไปสูเปาหมายท่ีกําหนด ดังน้ัน หลักสูตรน้ีจึงถูกพัฒนาขึ้นมา เพ่ือให

ทานไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของหัวหนาทีมขายท่ีถูกตอง ไมวาจะเปนบททาทท่ีทานมีตอองคกร หรือวาบทบบาทท่ีทานมี

ตอลูกคา รวมไปถึงความคิดท่ีถูกตองและจิตวิทยาในการสรางขวัญและกําลังในในทีม เพ่ือใหทีมของทานแข็งแกรงและสราง

ภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรตอไป 

 

หัวขอการบรรยาย  

บทบาทของงานการขายในแนวความคิดการตลาดสมัยใหม  

• บทบาทหนาท่ีของผูบริหารงานขายกับแนวคิดการตลาดสมยัใหม  

• นโยบายการขายและการตลาด (Sales and Marketing Policy)  

• การสรางความสัมพันธระหวางบริษัทกับพันธมิตร (Partnership Relationship Management: PRM)  

• การสรางความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา (Customer Relationship Management: CRM)  

• การสรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน (Internal Marketing Relationship)  

 

ความสําคัญของการวางแผนการขาย ( Sales Planning)  

• กระบวนการของ Sales Planning  

•  วิเคราะหโอกาสและคาดคะเนความพรอม  

• คนหาและกาํหนดกลยุทธการวางแผนการขายตางๆ  

• การคาดคะเนการขาย  

 

เทคนิคการบริหารทีมงานและพนกังานขาย (Supervisory Technique)  

• การวางตัวของผูบริหารงานขาย  

• สไตลของผูบริหารงานขายและผูนํา (Leadership)  
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• การส่ือสารของผูบริหารงานขายกับทีมงาน (Communication)  

• การสรางขวัญทีมงานขาย / การทํางานเปนทีม (Moral and Teamwork)  

• หลักการบริหารอารมณ (Emotional) เพ่ือปรับเปล่ียนความคิดและผูกใจทีมงาน  

• การบริหารความขัดแยง (Conflict)  

• การพัฒนาเทคนิคการจูงใจและฝกการรวมรูสึกแกไขปญหารวมกนั (Motivation)  

• การใชเทคนิค Whole Brain Management เพ่ือสรางความสําเร็จในการบริหารงาน  

• คุณธรรมของงานการขาย  

 

เหมาะสําหรับ  

หัวหนาทีมขายท่ีตองการเรียนรูบทบาทหนาท่ีท่ีถูกตองของผูนําทีม, แผนกการตลาด, แผนกบริการลูกคาและลูกคาสัมพันธ, 

และผูสนใจท่ัวไปท่ีตองการเรียนรูเทคนิคผูนําทางดานการขายไปพัฒนาธุรกจิ 

 
Why Boston Network? 

 
• World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 

practices and are designed for all organizational levels.   
• Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 

authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top 
business practitioners who have been in the trenches 

• Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% 
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

• Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in 
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable 
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 
executive participants countrywide.  

 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 
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