
 

 
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, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การวางแผนการขายอยา่งมอือาชพี 
 

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

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

 

 

21 มถินุายน  2564 
09.00 – 16.00 น. 

*โรงแรมโกลดอ์อรค์ดิ วภิาวดฯี-สทุธสิาร กรงุเทพฯ 
*สถานที�การจดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม           

 
หลกัการและเหตผุล 
 ความสําเร็จในการขายของพนักงานขาย นอกจากความสามารถในการขายแลว้ การวางแผนการขายถอืเป็น
สว่นสําคัญอันดับตน้ของการขายทีTจะนําไปสูก่ารบรรลเุป้ายอดขายของพนักงานขาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกีTยวกับ
การเขา้พบลกูคา้ ผลติภณัฑ ์ราคา ชอ่งทางการขาย และโปรโมชัTน ยิTงในปัจจุบันทีTสภาวะการแขง่ขนัรุนแรง การ
วางแผนทีTรอบคอบและรัดกมุ โดยเฉพาะแผนกจิกรรมทีTมสีว่นเกีTยวขอ้งกบัคา่ใชจ่้ายหรอืตน้ทนุของบรษัิท จําเป็น
อย่างยิTงทีTจะตอ้งไดรั้บการพจิารณาอยา่งถีTถว้น เพราะสง่ผลอย่างมากตอ่รายได ้กําไรหรอืขาดทนุของบรษัิท 
 
 หลักสตูรนี_ไดพั้ฒนาขึ_นมาเพืTอใหพ้นักงานขายไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจหลักการและเทคนคิการวางแผนการขายให ้
เหมาะกับกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย การวเิคราะหส์ถานการณก์ารขาย การกําหนดเป้าหมายและการพยากรณ์ยอดขาย การ
วางแผนกจิกรรมสง่เสรมิการขายใหเ้หมาะสมกับตน้ทนุและคา่ใชจ่้าย รวมถงึการตดิตามและประเมนิผลการขาย ระดม
สมองเพืTอฝึกฝนการวางแผนอยา่งไดผ้ลจรงิ เมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้น
เรืTองนี_ไดด้ว้ยตนเอง  
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิการวางแผนการขายอย่างได 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและตระหนักถงึตน้ทนุและค่าใชจ้่ายทีTเกดิจากการขาย และวางแผนการขายให ้
เหมาะสมกบัตน้ทนุและคา่ใชจ่้าย  

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสุดแกอ่งคก์ร  
 
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) 
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6. ขอ้พจิารณาสําคัญในการวางแผนการขายสําหรับพนักงานขาย 

6.1 คูแ่ขง่ขนัในพื_นทีT 
6.2 เป้ายอดขาย 
6.3 งบประมาณ***วางแผนการขายอยา่งไรใหเ้หมาะสมกับตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 

7. การวางแผนปฏบิตักิารสาํหรับงานขาย (Action Plan) 
8. กจิกรรม:   การวางแผนปฏบิตักิารสาํหรับงานขาย 
9. การพยากรณย์อดขาย (Sales Forecasting) 
10. การประเมนิผลการขาย (Sales Evaluation) 
11. ขอ้ควรปฏบิัตใินการวางแผนการขายเพืTอความสําเร็จในการขาย 
12. สรุป คําถามและคําตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (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 ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

อบรม,สมัมนา, วางแผนการขาย, Sales Planning , การแผนขาย,พนกังานขาย, การขาย , พยากรณ์ยอดขาย 


