การบริหารงานขายและพ ัฒนาทีมขายเพือ
 เพิม
 ยอดขาย
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

22 เมษายน 2562
09.00 – 16.00 น.

โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีก
 ารจ ัดส ัมมนาอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ท่า นทราบหรือ ไม่ ว่า ปั ญหาส่ วนใหญ่ ข องหั ว หน ้ามือ ใหม่ป้ ายแดงทีTไ ด ้เลืTอ นขั น
] จากพนั ก งานทีTทํ า งานดี มี
T
ความสามารถจนเข ้าตาผู ้บริหารนั น
] คืออะไร… ทําไมพวกเขาผู ้ซึงเคยเป็ นดาวเด่นในฐานะพนั กงาน แต่กลับตกม ้าตาย
เมือ
T ต ้องมารับบทบาทหัวหน ้ามือใหม่ โดยเฉพาะหั วหน ้าฝ่ ายขาย สาเหตุสว่ นหนึงT เพราะหัวหน ้างานโดยสว่ นใหญ่ยัง
ไม่ เ ข า้ ใจถึง บทบาทหน า้ ทีT ข องตนเอง ยั ง ตั ]ง รั บ กั บ ความเปลีT ย นแปลงทีT เ กิด ขึ]น ไม่ ทั น อี ก ทั ]ง ขาดทั ก ษะและ
ประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน ้องพนั กงานขายให ้อยู่ในปกครองไม่ได ้ หรือแม ้แต่ลูกน ้องทีด
T แ
ี ละเก่งอยู่แล ้ว
้ได
หัวหน ้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพทีม
T อ
ี ยูข
่ องลูกน ้องออกมาใช ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ดังนั น
] หลั กสูต รนี]จงึ ได ้พั ฒนาเพืTอตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม ซงึT เป็ นผู ้จั ด การหรือ หัวหน ้างานขายมือ ใหม่ ได ้
เข ้าใจถึงบทบาทหน ้าทีT รู ้จั ก การปรั บตัว และเรียนรู ้ทักษะทีจ
T ํ าเป็ นของการเป็ นผู ้จั ดการหรือหั วหน า้ ทีพ
T นั กงานขาย
่ วามสาํ เร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป
ยอมรับ และองค์กรภาคภูมใิ จ เพือ
T นํ าไปสูค
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคการบริหารงานขายอย่างได ้ผล
2. เพือ
T สร ้างความเข ้าใจในบทบาทและหน ้าทีข
T องผู ้จัดการหรือหัวหน ้างานขาย
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมเรียนรู ้แนวทางในการพัฒนาทีมขายเพือ
T เพิม
T ยอดขายให ้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. เรียนรู ้บทบาทหน ้าทีใT นฐานะผู ้จัดการหรือหัวหน ้างาน (Roles and Responsibility)
• ต่อองค์กร
• ต่อผู ้ใต ้บังคับบัญชา
• ต่อเพือ
T นร่วมงาน
2. ขอบเขตการบริหารของผู ้จัดการหรือหัวหน ้างาน
• การบริหารงานขาย (Sales Management)
• การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)
3. ความสามารถสาํ คัญในการบริหารในฐานะหัวหน ้างานขาย (Key Competency)
4. Workshop: เรียนรู ้และเข ้าใจบทบาทหน ้าทีข
T องหัวหน ้างานขาย
5. ขอบเขตการบริหารงานขายเพือ
T บรรลุเป้ าหมายการขาย (Scope of Sales Management)
• การวางแผนการขาย (Sales Planning)
• การดําเนินงาน (Execution)
• การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)
• การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)
6. การกําหนดเป้ าหมายการขายสําหรับพนักงานขาย

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

7.

แนวทางการวางแผนการขายอย่างได ้ผล (SMART Plan)
a. ลูกค ้าเป้ าหมาย (Target Customer)
b. ผลิตภัณฑ์ (Product)
c. ราคา (Price)
d. ช่องทางการขาย (Sales Channel)
e. การสง่ เสริมการขาย (Promotion)
8. ข ้อพิจารณาสําคัญในการวางแผนการขายสําหรับพนักงานขาย
a. คูแ
่ ข่งขันในพืน
] ทีT
b. เป้ ายอดขาย
c. งบประมาณ***วางแผนการขายอย่างไรให ้เหมาะสมกับต ้นทุนและค่าใชจ่้ าย
9. เครือ
T งมือในการบริหารพนักงานขาย
a. การมอบหมายงานและการสอนงาน
b. การจูงใจ
c. การติดตามและประเมินผล
10. ปั จจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารงานขายและพัฒนาทีมขาย
11. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 22
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

เมษายน 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พิเศษ! ชําระภายใน 7 เมษายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ประเภท
ค่าส ัมมนา VAT 7% ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 % รวมจ่ายสุทธิ
กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย
บุคคลทว ั ไป
4,300.00
301.00
129.00
4,472.00
4,601.00
สมาชิก HIPO
4,000.00
280.00
120.00
4,160.00
4,280.00
ํ
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, การบริหาร, ขาย, ตลาด, บริหารงานขาย,พัฒนาทีมขาย,เพิม
T ยอดขาย

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

