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ทกัษะการวเิคราะหแ์ละ 
การวางแผนการขาย 

(Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) 
 
 

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

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

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 

6 กนัยายน 2565 
9.00 – 16.00 น. 

โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีก่ารจัดสัมมนาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม      
 
หลกัการและเหตผุล      
             การขายในโลกธรุกจิทกุวันนี ้ยิง่ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ สภาพแวดลอ้มมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วและ
ยากที่จะคาดเดา คู่แข่งแต่ละรายต่างสรา้งกลยุทธม์าต่อสูแ้ข่งขัน การขายยิง่ยากขึน้เป็นทวีคูณ ดังนัน้ การขาย
จําเป็นตอ้งมีการกําหนดเป้าหมายการขาย   การจัดทําแผนการขายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพธุรกจิ  การ
วเิคราะหแ์ละวางแผนการขายทีด่ยีอ่มสรา้งความมัน่ใจในการขายทัง้แกผู่บ้รหิาร ผูจั้ดการขายและพนักงานขายทกุคน 
เนื่องจากแผนการขายจะทําใหก้ารกําหนดทศิทางการขายเป็นไปอยา่งชดัเจน มุง่สูเ่สน้ทางเดยีวกนั ในทางตรงขา้ม 
หากผูจั้ดการมกีารวางแผนทีไ่มเ่ป็นระบบระเบยีบ ยอ่มสรา้งปัญหาตามมาอยา่งมาก ไมว่า่จะเป็นการวัดผลทีไ่มไ่ดผ้ล 
และการขายทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
             หลักสตูรนี้จงึไดพ้ัฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองให ้หัวหนา้พนักงานขาย ผูจั้ดการฝ่ายขาย และพนักงานขาย 
ไดเ้รยีนรูท้ักษะการวเิคราะหแ์ละวางแผนดา้นการขายอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ไดส้มัผัสเทคนคิและประสบการณ์จรงิ
จากวทิยากร เมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรือ่งนี ้ไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 

 
วตัถปุระสงค ์ 
 
1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งทักษะการวเิคราะห ์และ การวางแผนการขายอยา่งเป็นระบบ 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี่ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ และ การวางแผนการขายใหป้ระสบ

ความสําเร็จ อยา่งเหมาะกบัตนเองในงานขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 

1. กรอบแนวคดิ: ความสําคญัและประโยชนข์องแผนการขาย 
2. สว่นประกอบของแผนการขาย 
3. ขัน้ตอนการวเิคราะหแ์ละวางแผนการขาย (Sales Planning ) 

 การวเิคราะหส์ถานการณท์างการตลาด (SWOT Analysis) 
 การเขา้ใจและการประยกุตใ์ช ้“Five Forces of Competition” 
 การพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting) 
 การกาํหนดเป้าหมายการขาย (Sales Goal Setting) สําหรับพนักงานขาย 

4. กจิกรรม Workshop: การวเิคราะหส์ถานการณข์องธรุกจิเพือ่การขาย 
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5. กจิกรรม Workshop: การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)  
6. การนําเสนอแผน Sales Road-mapping จากผูเ้ขา้สมัมนา 
7. ขอ้มลูการวางแผน 
8. การประยกุตใ์ชแ้ผนการขาย- แผนปฏบิตักิารสําหรับพนักงานขาย 
9. การตดิตามและการควบคมุแผนการขาย 
10. เครือ่งมอืสนับสนุนแผนการขาย 
11. ขอ้ควรระวงัในการวเิคราะหแ์ละจัดทําแผนการขาย 
12. สรปุ คําถาม และ คําตอบ 

 
 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 

 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย
บคุคลท ัว่ไป 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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย
บคุคลท ัว่ไป 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, หัวหนา้งาน, การวเิคราะหก์ารขาย, กลยทุธก์ารขาย, การวางแผนการขาย 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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