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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Sales Planning & Sales Forecast Analysis 
การวางแผน และการวเิคราะหพ์ยากรณก์ารขาย 

 
 

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

ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 
 

23 ธนัวาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 
*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

การขายทีSเนน้ขายใหลู้กคา้ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายใหแ้ก่องคก์ร ตอ้งเนน้ความสําคัญของ
ลูกคา้เป็นหลัก พนักงานขายทีSดตีอ้งสรา้ง Customer Value ขึ[นใหไ้ด ้การขายสนิคา้และบรกิารใหแ้กลู่กคา้เราไม่ได ้
เนน้การขายเพืSอวันนี[เทา่นั[น การขายแบบ Sales Planning & Sales Forecast Analysis จะสง่ผลถงึการขาย
ในระยะยาวเพืSอเป็นการเพิSมยอดขายไดอ้ย่างต่อเนืSอง เพราะฉะนั[นพนักงานขายควรจะรู ้กระบวนการวางแผนการขาย 
การพยากรณ์ยอดขาย เทคนคิในการวเิคราะหค์ู่แข่งในการวางแผนดา้นการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของ
การขาย เนื[อหาของการฝึกอบรมนั[นจะเนน้ใหไ้ดเ้รียนรูห้ลักการต่างๆ การทํากจิกรรมฝึกปฏบิัตเิพืSอทําใหผู้เ้ขา้
ฝึกอบรมนั[นมคีวามเขา้ใจในเนื[อหาอย่างแทจ้รงิกอ่นทีSจะนําความรูนั้[นไปในการทํางานเพืSอเสรมิสรา้งเทคนคิการขาย
อย่างมอือาชพีนัSนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
1. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารงานขายอย่างเป็นระบบ 
2. ผูเ้ขา้อบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั [นตอน 
3. ผูเ้ขา้อบรมพัฒนาประสทิธภิาพของการขายใหเ้ป็นมอือาชพีมากยิSงขึ[นเพืSอการเพิSมยอดขายไดอ้ยา่งตอ่เนืSองดว้ย
การฝึกปฏบิัตกิารนําเสนอแผนการขาย 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ความหมายและความเขา้ใจของการบรหิารการขาย 
2. กระบวนการทีSสรา้งความสําเร็จในงานขาย 

Workshop : Sales Planning &  Forecast Problem 
3. ความเกีSยวขอ้งระหวา่งงานดา้นการตลาดและงานดา้นการขาย 
4. ทําไมเราตอ้งรูแ้ละเป็นทั [งนักการตลาด และนักขาย 
5. เทคนคิการวางแผนการขายทีSสอดคลอ้งกบัแผนการตลาดเชงิรุก 
6. กลยทุธใ์นการเลอืกตลาด และสรา้งสว่นประสมทางการตลาด 
7. เทคนคิการวางแผนกอ่นเขา้พบลูกคา้อยา่งเป็นขั [นตอน 
8. การวเิคราะหพ์ยากรณ์ยอดขาย และการตั [งเป้าหมายการขาย 
9. การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม 
10. การตั [งเป้าหมายผูมุ้่งหวังเพืSอรองรับเป้าหมายการขาย 
11. การจัดสรรงบประมาณการขายเพืSอสนับสนุนงานขาย 
12. การวเิคราะห ์Competitor for Competitive Planning 
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13. การระบคุูแ่ขง่ทั [งทางตรง และทางออ้ม 
14. การวเิคราะหส์ว่นแบง่ทางการตลาด (Market Share)   
15. การวเิคราะหจุ์ดยนืของผลติภณัฑ ์(Product Positioning) 

Workshop : Sales Planning & Forecast Solution 
 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 23 ธนัวาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 6 ธนัวาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

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

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิทของทา่น และชืSอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีS 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


