
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

หลกัสตูรอบรม การวเิคราะหก์ารขายอยา่งมชี ั(นเชงิ 
(Sales Planning) 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัWน จํากัด (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมนี 

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีWมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 25 ปี 
 

4 กรกฎาคม 2562 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีWจัดอบรมอาจเปลีWยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 
 
 ความสําเร็จในการขายของพนักงานขาย นอกจากความสามารถในการขายแลว้ การวางแผนการขายถอืเป็นสว่น
สําคัญอันดับตน้ของการขายทีWจะนําไปสูก่ารบรรลุเป้ายอดขายของพนักงานขาย ไมว่่าจะเป็นการวางแผนเกีWยวกบัการเขา้
พบลูกคา้ ผลติภัณฑ ์ ราคา ชอ่งทางการขาย และโปรโมชัWน ยิWงในปัจจบุนัทีWสภาวะการแขง่ขันรุนแรง การวางแผนทีW
รอบคอบและรัดกมุ โดยเฉพาะแผนกจิกรรมทีWมสีว่นเกีWยวขอ้งกับค่าใชจ้า่ยหรอืตน้ทนุของบรษัิท จําเป็นอย่างยิWงทีWจะตอ้ง
ไดรั้บการพจิารณาอย่างถีWถว้น เพราะสง่ผลอยา่งมากต่อรายได ้กําไรหรอืขาดทนุของบรษัิท  
 หลักสตูรนีaไดพั้ฒนาขึaนมาเพืWอใหพ้นักงานขายไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจหลักการและเทคนคิการวางแผนการขายให ้
เหมาะกับกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย การวเิคราะหส์ถานการณก์ารขาย การกําหนดเป้าหมายและการพยากรณ์ยอดขาย การ
วางแผนกจิกรรมสง่เสรมิการขายใหเ้หมาะสมกับตน้ทนุและคา่ใชจ่้าย รวมถงึการตดิตามและประเมนิผลการขาย ระดม
สมองเพืWอฝึกฝนการวางแผนอยา่งไดผ้ลจรงิ เมืWอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรืWองนีa
ไดด้ว้ยตนเอง  

 
วตัถปุระสงค ์
  

1. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิการวางแผนการขายอย่างไดผ้ล  
2. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีWได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 
1. แนวคดิการวางแผนการขายสําหรับพนักงานขาย 
2. การวเิคราะหส์ถานการณก์ารขายดว้ย SWOT Analysis  
3. การกําหนดเป้าหมายการขายสําหรับพนักงานขาย  
4. กจิกรรม:   SWOT Analysis และการกําหนดเป้าหมายการขาย  
5. แนวทางการวางแผนการขายอย่างไดผ้ล (SMART Plan)  

5.1   ลกูคา้เป้าหมาย (Target Customer)  
5.2   ผลติภณัฑ ์(Product)  
5.3   ราคา (Price)  
5.4   ชอ่งทางการขาย (Sales Channel)  
5.5   การสง่เสรมิการขาย (Promotion)  

6. ขอ้พจิารณาสําคัญในการวางแผนการขายสาํหรับพนักงานขาย  
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6.1   คูแ่ขง่ขันในพืaนทีW 
6.2   เป้ายอดขาย 
6.3   การจดัเสน้ทางที�มปีระโยชนต์อ่การขายสงูสดุ 

7. การวางแผนปฏบิตักิารสาํหรับงานขาย (Action Plan)  
8. กจิกรรม:   การวางแผนปฏบิตักิารสาํหรับงานขาย 
9. การพยากรณย์อดขาย (Sales Forecasting)  
10. การทํารายงานการขายและ การประเมนิผลการขาย (Sales Report & Sales Evaluation)  
11. ขอ้ควรปฏบัิตใินการวางแผนการขายเพืWอความสาํเร็จในการขาย 
12 สรุปคําถามและคําตอบ  
 
ประกาศนยีบตัร: บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากัด 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 4 กรกฎาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 19 กรกฎาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีa 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีW 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีW 014-2-63503-8 

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืWอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
3.  หัก ณ ทีWจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, ทักษะ, จัดซืaอ, ทมีงาน 


