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การบรหิารทมีงานขายเพื�อกระตุน้ยอดขายใหไ้ดต้ามเป้า 
Sales Team Management to Stimulate Sales Target 

 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 

24 เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�การจดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม           
 

หลกัการและเหตผุล 
 การบรหิารทมีงานขาย ถอืไดว้า่เป็นกระบวนการการบรหิารทีTหัวหนา้ผูท้ีTมสีว่นรับผดิชอบจําเป็นทีTจะตอ้งมี
ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และการนําไปใชใ้หม้ปีระสทิธผิลอย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะวา่จะมสีว่นชว่ยในการผลักดัน
การขายทีTอยู่ในการควบคุม ใหส้าํเร็จบรรลเุป้าหมายได ้ เป็นการชว่งชงิโอกาสในการขายไดเ้ป็นอย่างด ี โดย
กระบวนการต่างๆทีTกล่าวมานีWเป็นกระบวนการทีTจําเป็นจะตอ้งมกีารวางแผน มกีารวางระบบอยา่งเป็นข ัNนตอน 
รวมถงึการวเิคราะห ์คาดการณ์ ทางดา้นการขาย การเตรยีมและจงูใจทมีงานกระตุน้ยอดขายใหไ้ดต้ามเป้า 
การควบคุม ตดิตาม และการประเมนิผลตามสภาพการณ ์ หรอืผลงานที�เกดิขึNนจรงิและมกีารเปลี�ยนแปลง
ตลอดเวลาเพื�อใหเ้กดิความแนน่อนหรอืใหเ้กดิความใกลเ้คยีงกบัการบรรลุเป้าหมายใหไ้ดม้ากที�สดุ ซึTง
หลักสตูรมคีวามตอ้งการใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดเ้รยีนรู ้ และเสรมิทกัษะดา้นการบรหิารทมีงานขายทั Wงระบบใหไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพนัTนเอง 
 

วตัถปุระสงค ์
1. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นการบรหิารทมีงานขายทั Wงระบบ 
2. ผูเ้ขา้อบรมมทีกัษะและสามารถประยุกตใ์ชใ้นการทํางานดา้นการบรหิารทมีงานขายทั Wงระบบไดเ้ป็นอยา่งด ีและมี
ความชํานาญซึTงเกดิจากการปฏบิตัแิละฝึกฝน 

3. ผูเ้ขา้อบรมพัฒนาประสทิธภิาพการขายของทมีงานเพืTอกระตุน้ยอดขายใหไ้ดต้ามเป้า 
4. รูถ้งึกระบวนการทางการตลาดประกอบเป็นภาพใหญ่ เพืTอผสมผสานกับทางการขายใหส้มัฤทธิ]ผลบรรลุ
เป้าหมายในการบรหิารทมีงานขาย ภายใตส้ภาวการณ์ทีTเปลีTยนแปลงไป 

 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 

Module 1  : เจาะลกึ...หวัหนา้ที�ตอ้งบรหิารทมีงานขาย 
1. บทบาทและหนา้ทีTทีTสําคัญของหัวหนา้ทีTตอ้งบรหิารทมีงานขาย 
2. ความหมายและความเขา้ใจของการบรหิารทมีงานขายทั Wงระบบ 
3. ความเกีTยวขอ้งระหวา่งงานดา้นการตลาดและงานดา้นการขาย 
4. Workshop : Sales Team Management Problem 

Module 2 : การวางแผนการขาย เพื�อเป้าหมายการขาย 
5. เทคนคิการวางแผนการขายและการจัดทําแผนการตลาดเชงิรุก 
6. การพยากรณ์ยอดขายทางการตลาด 
7. เทคนคิการสรา้ง Sales Objective และ Sales Planning  
8. Workshop : Sales Objective -->Sales Planning 

Module 3 : การเตรยีมและจงูใจลกูนอ้ง เพื�อกระตุน้ยอดขายใหไ้ดต้ามเป้า 
9. การวางแผนการเตรยีมความพรอ้มกอ่นการขาย 
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(พนักงาน,มาตรฐาน,Campaign,Promotion,Product,คูแ่ขง่ เป็นตน้) 
10. การวเิคราะหค์วามสามารถของทมีงาน  
11. การสรา้งขวัญ และกําลังใจสนับสนุนทมีงาน  
12. เทคนคิการชว่ยเหลอื และการแกปั้ญหาใหก้ับลูกนอ้ง 
13. Workshop : Sales Discussion --> Sales Solution 

Module 4 : การควบคุม ตดิตาม และการประเมนิผลงานเพื�อบรรลเุป้าหมาย 
14. เทคนคิการตดิตาม และประเมนิผลงานการขายของทมีงาน 
15. การวเิคราะห ์และการปรับเปลีTยนการบรหิารทมีงานขาย 
(การขายเขา้ถงึระบบ AI ,Online Marketing,Product Page & Page Review) 

16. Workshop : Sales Controlling --> Sales Evaluation 
17. สรุป ทบทวน และตอบคําถาม 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 24 เมษายน 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 9 เมษายน 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 ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจ่าย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
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, สมัมนา, การบรหิาร, ขาย, ตลาด, บรหิารงานขาย,พัฒนาทมีขาย,เพิTมยอดขาย 


