
 

 
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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

ทกัษะการวเิคราะหแ์ละการวางแผนการขาย 
(Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) 

 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 30 ปี 

 

18 ตลุาคม 2561 
9.00 – 16.00 

โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที\การจัดสมัมนาอาจเปลี\ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม      

หลกัการและเหตผุล      
 
การขายในโลกธุรกจิทุกวันนี] ยิ\งทวคีวามรุนแรงมากขึ]น สภาพแวดลอ้มมกีารเปลี\ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากที\จะ
คาดเดา คู่แข่งแต่ละรายต่างสรา้งกลยุทธม์าต่อสูแ้ข่งขัน การขายยิ\งยากขึ]นเป็นทวคีูณ ดังนั]น การขายจําเป็นตอ้งมี
การกําหนดเป้าหมายการขาย   การจัดทําแผนการขายที\ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพธรุกจิ  การวเิคราะหแ์ละวาง
แผนการขายที\ดีย่อมสรา้งความมั\นใจในการขายทั ]งแก่ผูบ้ริหาร ผูจั้ดการขายและพนักงานขายทุกคน เนื\องจาก
แผนการขายจะทําใหก้ารกําหนดทศิทางการขายเป็นไปอย่างชัดเจน มุ่งสู่เสน้ทางเดียวกัน ในทางตรงขา้ม หาก
ผูจั้ดการมกีารวางแผนที\ไมเ่ป็นระบบระเบยีบ ย่อมสรา้งปัญหาตามมาอย่างมาก ไม่วา่จะเป็นการวัดผลที\ไม่ไดผ้ล และ
การขายที\ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
หลักสูตรนี]จงึไดพ้ัฒนาขึ]นมาเพื\อตอบสนองให ้หัวหนา้พนักงานขาย ผูจั้ดการฝ่ายขาย และพนักงานขาย ไดเ้รียนรู ้
ทักษะการวเิคราะหแ์ละวางแผนดา้นการขายอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ไดส้ัมผัสเทคนิคและประสบการณ์จรงิจาก
วทิยากร เมื\อจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรื\องนี] ไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 

 
วตัถปุระสงค ์ 
 
1. เพื\อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื\องทกัษะการวเิคราะห ์และ การวางแผนการขายอย่างเป็นระบบ 
2. เพื\อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี\ไดไ้ปประยุกต์ใชใ้นการวเิคราะห์ และ การวางแผนการขายใหป้ระสบ
ความสําเร็จ อย่างเหมาะกบัตนเองในงานขายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 

1. กรอบแนวคดิ: ความสําคัญและประโยชนข์องแผนการขาย 
2. สว่นประกอบของแผนการขาย 
3. ขั ]นตอนการวเิคราะหแ์ละวางแผนการขาย (Sales Planning ) 

• การวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาด (SWOT Analysis) 
• การเขา้ใจและการประยุกตใ์ช ้“Five Forces of Competition” 
• การพยากรณก์ารขาย (Sales Forecasting) 
• การกําหนดเป้าหมายการขาย (Sales Goal Setting) สาํหรับพนักงานขาย 

4. กจิกรรม Workshop: การวเิคราะหส์ถานการณข์องธรุกจิเพื\อการขาย 
5. กจิกรรม Workshop: การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)  
6. การนําเสนอแผน Sales Road-mapping จากผูเ้ขา้สัมมนา 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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7. ขอ้มลูการวางแผน 
8. การประยกุตใ์ชแ้ผนการขาย- แผนปฏบิตักิารสําหรับพนักงานขาย 
9. การตดิตามและการควบคมุแผนการขาย 
10. เครื\องมอืสนับสนุนแผนการขาย 
11. ขอ้ควรระวังในการวเิคราะหแ์ละจัดทําแผนการขาย 
12. สรุป คําถาม และ คําตอบ 

 
 

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

ชําระภายใน 18 ตลุาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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 ตลุาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที\ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที\ 014-2-63503-8 

          ชื\อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที\ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื\อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื\อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั\งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที\จา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที\ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ 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, งานขาย, การตลาด, หวัหนา้งาน, การวเิคราะหก์ารขาย, กลยทุธก์ารขาย, การวางแผนการขาย 


