
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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, เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การวางแผนการขาย สําหรบัพนกังานขาย  
(Sales Planning for Salesman)  

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

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัSน จํากัด (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากดั จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีSมากดว้ยคุณภาพกวา่ 30 ปี 

 
 

9 กรกฎาคม 2564 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีSจัดอบรมอาจเปลีSยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

 

หลกัการและเหตผุล 
     ในโลกของการแขง่ขนัทีSรนุแรงเชน่นี[ ความสําเร็จของพนักงานขายตอ้งอาศยัทกัษะและเทคนคิใน
ทกุรปูแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิSง การวางแผนและการเตรยีมตัวซึSงถอืเป็นสว่นสาํคญัอันดับตน้ทีSจะนําไปสู่
การบรรลเุป้ายอดขาย  
     หลักสตูรนี[ จงึไดพั้ฒนาขึ[นมาเพืSอใหพ้นักงานขายไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจเทคนคิการวางแผนการขายให ้
เหมาะกับกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย การวเิคราะหส์ถานการณ์และความตอ้งการของลกูคา้  การเตรยีมความ
พรอ้มของตัวพนักงานเอง ทั [งในดา้นความรูP้roductและอืSนๆ โดยผา่นการทํากจิกรรมและWorkshop ใน
รปูแบบตา่งๆ ทีSผูเ้ขา้อบรมจะไดม้สีว่นรว่ม และสามารถนําความรูเ้หลา่นั[นกลับไปใชไ้ดจ้รงิ 

 
วตัถปุระสงค ์
     1. เพืSอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบเทคนคิการวางแผนการขายของพนักงานขายอยา่งไดผ้ล 
     2. เพืSอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจวธิกีารเตรยีมตัวของพนักงานขายใหพ้รอ้มกอ่นออกไปพบลกูคา้ 
     3. เพืSอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีSได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1:วางแผนด.ี..มชียัไปกวา่ครึSง 
     1. หัวใจสําคญัของการวางแผนการขาย 
    2. ขอ้พจิารณาสาํคญัในการวางแผนการขายสาํหรบัพนักงานขาย   
         - เป้ายอดขาย 
         - คูแ่ขง่ขนัในพื[นทีS 
         - งบประมาณ***วางแผนการขายอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 
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     3. เทคนคิทีSพนักงานขายควรรูใ้นการวางแผนการขาย 
         - ขั [นตอนการวางแผนการขาย 
     4. การวเิคราะหส์ถานการณ์การขายกอ่นออกไปพบลกูคา้ 
         - วเิคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้ 
         - วเิคราะหค์ูแ่ขง่ 
     5. Workshop "วเิคราะหค์วามตอ้งการที�แทจ้รงิของลกูคา้" 
     6. กจิกรรม"วางแผนการขาย" 
     7. เทคนคิการใชส้ตูรP D C A เพืSอวางแผนขายและตดิตามลกูคา้ 
Module 2:เตรยีมตวัใหพ้รอ้มเพื�อเขา้พบลูกคา้ 
      8. การเตรยีมความพรอ้มของพนักงานขาย 
          - ความรูP้roduct 
          - ความพรอ้มดา้นเทคนคิ 
          - ความพรอ้มของตัวพนักงานขาย 
     9. เทคนคิการวางแผนเพืSอเตรยีมพรอ้มรับมอืกับลกูคา้ 
          - กอ่นนัดหมายหรอืโทรหาลกูคา้ 
          - กอ่นเขา้พบลกูคา้ 
     10. Workshop "วธิกีารเตรยีมตวักอ่นออกไปพบลกูคา้" 
     11. การปรบัแผนการขายตามสถานการณเ์มืSอออกไปพบลกูคา้ 
     12. กจิกรรม การเขา้พบลกูคา้ดว้ยการใชแ้ผนการขายทีSวางไว ้
     13. เทคนคิและลกูลอ่ลกูชนในการขาย 
     14. สรปุคําถามและคําตอบในการวางแผนการขาย 

 

 
ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
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 ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืSอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
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     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS 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 , เทรนนิSง , การบรกิาร , ลูกคา้หลายประเภท , พนักงานบรหิาร , งานบรกิาร , วเิคราะหพ์ฤตกิรรม
ลกูคา้, บรกิารใหป้ระทบัใจ , บรกิารลกูคา้หลากหลายประเภท 
  
 


