
 

 
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, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Sales Supervisor & Area Manager 
 

 
วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 
อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 30 ปี 

 
 

 

      17 พฤศจกิายน 2563 
   09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีYจัดอบรมอาจเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
 ในการจัดจําหน่ายสนิคา้ ไม่ว่าในรูปแบบของการขายตรงหรอือืYนๆ ผูบ้รหิารทมีขาย ไดแ้ก ่Sales Supervisor 
และ Area Manager ทกุคน เป็นตัวจักรสําคัญในการผลักดันใหเ้กดิยอดขายของบรษัิท โดยผ่านผลงานของทมีขาย 
ปัญหาทีYผูบ้รหิารทมีขายสว่นใหญ่มักประสบ ไดแ้ก่ การขาดความเขา้ใจถงึภาระรับผดิชอบในการเป็นผูนํ้าทมี ขาด
ความรูแ้ละทกัษะในการสอนงาน และปกครองทมีขาย ตลอดจนความรู ้และทักษะในการสรา้งขวัญและกําลังใจใหแ้ก่
ทมีงาน การควบคุมทมีขายและงานในหนา้ทีYรับผดิชอบอืYนๆ สิYงทีYเป็นเชน่นัbน มักจะเกดิขึbนเพราะผูบ้รหิารงานขายสว่น
ใหญ่ มักมองถงึผลประโยชนใ์นระยะสั bนมากกวา่ระยะยาว ขาดเป้าหมายและแนวคดิในการสรา้งอนาคต ในระยะยาว
ใหแ้กต่นเองและบรษัิท หรอืไมก่็มทีศันคตทิีYผดิๆ ในการทํางานในตําแหน่งของ “หัวหนา้ทมีขาย”  
 หลักสตูรนีbจงึไดพั้ฒนาขึbนมาเพืYอตอบสนองให ้Sales Supervisor และ Area Manager ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิและ
ประสบการณ์จรงิ ในการสรา้งและพัฒนาทมีขาย รวมถงึทักษะและจติวทิยาในการบรหิารพนักงานขาย เพืYอใหส้รา้ง
ผลงานไมว่า่จะเป็นยอดขาย ลกูคา้ใหม ่และรักษาฐานลกูคา้ใหยั้Yงยนื เมืYอจบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกต์
และตอ่ยอดความรูใ้นเรืYองนีb ไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพืYอใหเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ทีYทีYถูกตอ้งของผูบ้รหิารทมีขาย 
2. เพืYอเรยีนรูถ้งึเทคนคิการเป็นผูบ้รหิารทมีขายทีYมปีระสทิธภิาพ 
3. เพืYอเรยีนรูก้ารสรา้งและพัฒนาทมีขายใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. บทบาทหนา้ทีYของผูบ้รหิารงานขาย 
• ความหมายของ “การจัดการ”  
• งานและภาระหนา้ทีYของผูบ้รหิารงานขาย  
• ความแตกต่างระหวา่งงานขายกับงานบรหิาร  
• คณุสมบตัขิองผูบ้รหิารงานขาย  
• ทกัษะการเป็นผูบ้รหิารงานขายทีYด ี

2. เทคนคิและจติวทิยาในการปกครองพนักงานขาย 
• ชวีติของพนักงานขาย ทีYผูบ้รหิารงานขายตอ้งเขา้ใจ  
• คณุสมบตัพิเิศษของพนักงานขายทีYผูบ้รหิารงานขายตอ้งเรยีนรู ้ 
• คณุสมบตัขิองผูม้แีววจะเป็นพนักงานขายไดด้ ี 
• ปัจจัยทีYตอ้งคัดออกในการคัดเลอืกพนักงานขาย  
• การจัดการกบัพนักงานขายทีYมปัีญหา 
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• เทคนคิการใหคํ้าปรกึษาหารอืแกพ่นักงานทีYมปัีญหา  
• การพัฒนาทศันคตทิางบวกใหแ้กพ่นักงานขาย 

3. เทคนคิการสอนงานและมอบหมายงานทีYด ี
4. การบรหิารทมีขายใหบ้รรลเุป้าหมาย     
• การวเิคราะหข์อ้มลูและแปลเป็นแผนการทํางาน โดย SWOT ANALYSIS 
• การตดิตามงานพนักงานขายในพืbนทีY 
• การประชมุทมีขาย 
• การใช ้CONTEST เพืYอผลักดันยอดขาย 

5. การทํางานเป็นทมีอย่างมีประสทิธภิาพ 
6. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                              
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 17 พฤศจกิายน 2563  
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 2 พฤศจกิายน 2563 (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 ดงันีb 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืYอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  

 

 
อบรม, สมัมนา, การขาย, การตลาด, หวัหนา้งาน, ผูบ้รหิาร, Salesม Supervisor, Area Manager 


