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การบรหิารงานขายและพฒันาทมี 
ขายเพือ่เพิม่ยอดขาย 

 
 

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 
 
 

11 พฤศจกิายน 2565 
09.00 – 16.00 น. 

โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีก่ารจดัสมัมนาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม           
 

หลกัการและเหตผุล 
ท่านทราบหรอืไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหนา้มอืใหม่ป้ายแดงที่ไดเ้ลือ่นขัน้จากพนักงานที่ทํางานด ีมี

ความสามารถจนเขา้ตาผูบ้รหิารนัน้ คอือะไร… ทําไมพวกเขาผูซ้ ึง่เคยเป็นดาวเดน่ในฐานะพนักงาน แตก่ลับตกมา้ตาย
เมือ่ตอ้งมารับบทบาทหัวหนา้มอืใหม ่โดยเฉพาะหัวหนา้ฝ่ายขาย สาเหตสุว่นหนึง่เพราะหัวหนา้งานโดยสว่นใหญ่ยัง
ไม่เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเอง ยังตั ้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เก ิดขึ้นไม่ทัน อีกทั ้งขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการบรหิารงานและลกูนอ้งพนักงานขายใหอ้ยูใ่นปกครองไมไ่ด ้หรอืแมแ้ตล่กูนอ้งทีด่แีละเกง่อยู่แลว้ 
หัวหนา้มอืใหมป้่ายแดงก็ไมส่ามารถดงึศกัยภาพทีม่อียูข่องลกูนอ้งออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

ดังนัน้ หลักสูตรนี้จงึไดพั้ฒนาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึง่เป็นผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งานขายมอืใหม่ ได ้
เขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที ่รูจั้กการปรับตัว และเรยีนรูท้ักษะทีจํ่าเป็นของการเป็นผูจั้ดการหรอืหัวหนา้ทีพ่นักงานขาย
ยอมรับ และองคก์รภาคภมูใิจ เพือ่นําไปสูค่วามสําเร็จของงานขายของธรุกจิตอ่ไป 
 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลกัการและเทคนคิการบรหิารงานขายอยา่งไดผ้ล 
2. เพือ่สรา้งความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ทีข่องผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งานขาย 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูแ้นวทางในการพัฒนาทมีขายเพือ่เพิม่ยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. เรยีนรูบ้ทบาทหนา้ทีใ่นฐานะผูจั้ดการหรอืหวัหนา้งาน (Roles and Responsibility) 

 ตอ่องคก์ร 
 ตอ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ตอ่เพือ่นรว่มงาน 

2. ขอบเขตการบรหิารของผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งาน 
 การบรหิารงานขาย (Sales Management) 
 การบรหิารพนักงานขาย (Sales Force Management) 

3. ความสามารถสําคญัในการบรหิารในฐานะหัวหนา้งานขาย (Key Competency) 
4. Workshop: เรยีนรูแ้ละเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องหวัหนา้งานขาย 
5. ขอบเขตการบรหิารงานขายเพือ่บรรลเุป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management) 

 การวางแผนการขาย (Sales Planning) 
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 การดําเนนิงาน (Execution) 
 การควบคมุตดิตามงาน (Monitoring and Control) 
 การพัฒนาปรับปรงุ (Improvement) 

6. การกําหนดเป้าหมายการขายสาํหรับพนักงานขาย 
7. แนวทางการวางแผนการขายอยา่งไดผ้ล (SMART Plan) 

a.  ลกูคา้เป้าหมาย (Target Customer) 
b.  ผลติภณัฑ ์(Product) 
c.  ราคา (Price) 
d.  ชอ่งทางการขาย (Sales Channel) 
e.  การสง่เสรมิการขาย (Promotion) 

8. ขอ้พจิารณาสําคญัในการวางแผนการขายสําหรับพนักงานขาย 
a.  คูแ่ขง่ขนัในพืน้ที ่
b.  เป้ายอดขาย 
c.  งบประมาณ***วางแผนการขายอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 

9. เครือ่งมอืในการบรหิารพนักงานขาย 
a.  การมอบหมายงานและการสอนงาน 
b.  การจงูใจ 
c.  การตดิตามและประเมนิผล 

10. ปัจจัยแหง่ความสําเร็จในการบรหิารงานขายและพัฒนาทมีขาย 
11. สรปุ คําถามและคําตอบ 

 

 
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 % รวมจา่ยสทุธ ิ 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, การบรหิาร, ขาย, ตลาด, บรหิารงานขาย 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


