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คํานํา 

  
  เอกสารคําสอนเลมน้ีถูกเรียบเรียงขึ้นเพ่ือใชประกอบการสอนในวิชา ตล. 324 การบริหารการขาย 
(MK 324 Sales Management) ตามหลักสูตรปริญญาตรีของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  เน้ือหาในเอกสารคําสอนเลมน้ีประกอบไปดวย ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหาร การขาย    
การวางแผนการขาย การพยากรณยอดขาย การจัดองคการฝายขาย การสรรหา การคัดเลือก และการฝกอบรม
พนักงาน ทฤษฎีขาย และเทคนิคการขาย การบริหารเวลา การจัดอาณาเขตการขาย  การประเมิน และการควบคุม
พนักงานขาย จริยธรรม และความรับผิดชอบของนักขาย ตลอดจนเทคนิค เพ่ือการขายที่ประสบความสําเร็จ อัน
เปนประโยชนกับนักศึกษา เน่ืองจากนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนวิชา ตล. 329 การฝกงานดาน
การตลาดตอไป 
  ทั้งน้ีผูเรียบเรียงขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ใหการสนับสนุนในดานตางๆ และใคร
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อภิชา  บุญภัทรกานต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ไดกรุณาอานผลงาน 
และใหขอเสนอแนะที่ดีตอผูเรียบเรียง อันเปนประโยชนอยางสูง และทําใหเอกสารคําสอนเลมน้ีมีความถูกตอง และ
สมบูรณมากขึ้น 
  สุดทายน้ีผูเรียบเรียง หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคําสอนเลมน้ีจะเปนประโยชนกับนักศึกษาและผู
ที่สนใจ อน่ึงหากเอกสารเลมน้ีมีขอบกพรองประการใด ผูเรียบเรียงขอนําไปพัฒนาและปรับปรุงใหมีความสมบูรณ
ย่ิงขึ้นตอไป 
 
                    ผูชวยศาสตราจารยฤดี  หลิมไพโรจน 
                                 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

                กรกฎาคม  2554   
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