
 

 
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 หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 

      18 กรกฎาคม 2561 
   09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
 ในการจัดจําหน่ายสนิคา้ ไม่ว่าในรูปแบบของการขายตรงหรอือืXนๆ ผูบ้รหิารทมีขาย ไดแ้ก ่Sales Supervisor 
และ Area Manager ทกุคน เป็นตัวจักรสําคัญในการผลักดันใหเ้กดิยอดขายของบรษัิท โดยผ่านผลงานของทมีขาย 
ปัญหาทีXผูบ้รหิารทมีขายสว่นใหญ่มักประสบ ไดแ้ก่ การขาดความเขา้ใจถงึภาระรับผดิชอบในการเป็นผูนํ้าทมี ขาด
ความรูแ้ละทกัษะในการสอนงาน และปกครองทมีขาย ตลอดจนความรู ้และทกัษะในการสรา้งขวัญและกําลังใจใหแ้ก่
ทมีงาน การควบคุมทมีขายและงานในหนา้ทีXรับผดิชอบอืXนๆ สิXงทีXเป็นเชน่นัaน มักจะเกดิขึaนเพราะผูบ้รหิารงานขายสว่น
ใหญ่ มักมองถงึผลประโยชน์ในระยะสั aนมากกว่าระยะยาว ขาดเป้าหมายและแนวคดิในการสรา้งอนาคต ในระยะยาว
ใหแ้กต่นเองและบรษัิท หรอืไม่กม็ทีศันคตทิีXผดิๆ ในการทํางานในตําแหน่งของ “หัวหนา้ทมีขาย”  
 หลักสตูรนีaจงึไดพั้ฒนาขึaนมาเพืXอตอบสนองให ้Sales Supervisor และ Area Manager ไดเ้รียนรูเ้ทคนคิและ
ประสบการณ์จรงิ ในการสรา้งและพัฒนาทมีขาย รวมถงึทักษะและจติวทิยาในการบรหิารพนักงานขาย เพืXอใหส้รา้ง
ผลงานไม่วา่จะเป็นยอดขาย ลูกคา้ใหม่ และรักษาฐานลูกคา้ใหยั้Xงยนื เมืXอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุต์
และตอ่ยอดความรูใ้นเรืXองนีa ไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพืXอใหเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ทีXทีXถกูตอ้งของผูบ้รหิารทมีขาย 
2. เพืXอเรยีนรูถ้งึเทคนคิการเป็นผูบ้รหิารทมีขายทีXมปีระสทิธภิาพ 
3. เพืXอเรยีนรูก้ารสรา้งและพัฒนาทมีขายใหบ้รรลเุป้าหมาย 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. บทบาทหนา้ทีXของผูบ้รหิารงานขาย 
• ความหมายของ “การจัดการ”  
• งานและภาระหนา้ทีXของผูบ้รหิารงานขาย  
• ความแตกตา่งระหวา่งงานขายกบังานบรหิาร  
• คณุสมบตัขิองผูบ้รหิารงานขาย  
• ทกัษะการเป็นผูบ้รหิารงานขายทีXด ี

2. เทคนคิและจติวทิยาในการปกครองพนักงานขาย 
• ชวีติของพนักงานขาย ทีXผูบ้รหิารงานขายตอ้งเขา้ใจ  
• คณุสมบตัพิเิศษของพนักงานขายทีXผูบ้รหิารงานขายตอ้งเรยีนรู ้ 
• คณุสมบตัขิองผูม้แีววจะเป็นพนักงานขายไดด้ ี 
• ปัจจัยทีXตอ้งคัดออกในการคดัเลอืกพนักงานขาย  
• การจัดการกบัพนักงานขายทีXมปัีญหา 
• เทคนคิการใหค้ําปรกึษาหารอืแกพ่นักงานทีXมปัีญหา  
• การพัฒนาทศันคตทิางบวกใหแ้กพ่นักงานขาย 

3. เทคนคิการสอนงานและมอบหมายงานทีXด ี
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4. การบรหิารทมีขายใหบ้รรลุเป้าหมาย     
• การวเิคราะหข์อ้มลูและแปลเป็นแผนการทํางาน โดย SWOT ANALYSIS 
• การตดิตามงานพนักงานขายในพืaนทีX 
• การประชมุทมีขาย 
• การใช ้CONTEST เพืXอผลกัดันยอดขาย 

5. การทํางานเป็นทมีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
6. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

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

ชําระภายใน 18 กรกฎาคม 2561  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 3 กรกฏาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีa 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากัด (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจ่าย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX 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, หัวหนา้งาน, ผูบ้รหิาร, Salesม Supervisor, Area Manager 


