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TRAINING OUTLINE  
 

การบริหารทีมงานขายเพื�อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า 

Sales Team Management to Stimulate Sales Target 

 

 
***ดูรายละเอียดประวัติวิทยากรด้านล่าง                    

 

PRINCIPLES 
 

การบริหารทีมงานขาย ถือได้วา่เป็นกระบวนการการบริหารทีPหวัหน้าผู้ ทีPมีสว่นรับผิดชอบจําเป็นทีPจะต้องมี

ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ และการนําไปใช้ให้มีประสิทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะวา่จะมีสว่นชว่ยในการผลกัดนั

การขายทีPอยูใ่นการควบคมุ ให้สําเร็จบรรลเุป้าหมายได้ เป็นการชว่งชิงโอกาสในการขายได้เป็นอยา่งดี โดย

กระบวนการตา่งๆทีPกล่าวมานี Yเป็นกระบวนการทีPจําเป็นจะต้องมีการวางแผน มีการวางระบบอย่างเป็นขั Cนตอน 

รวมถงึการวิเคราะห์ คาดการณ์ ทางด้านการขาย การเตรียมและจูงใจทีมงานกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า 

การควบคุม ตดิตาม และการประเมินผลตามสภาพการณ์ หรือผลงานที�เกิดขึ Cนจริงและมีการเปลี�ยนแปลง

ตลอดเวลาเพื�อให้เกิดความแน่นอนหรือให้เกิดความใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที�สุด ซึPง

หลกัสตูรมีความต้องการให้ผู้ เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ และเสริมทกัษะด้านการบริหารทีมงานขายทั Yงระบบให้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพนัPนเอง 

 

OBJECTIVES 

1. ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารทีมงานขายทั Yงระบบ 
2. ผู้ เข้าอบรมมีทกัษะและสามารถประยกุต์ใช้ในการทํางานด้านการบริหารทีมงานขายทั Yงระบบได้เป็นอย่างดี และ

มีความชํานาญซึPงเกิดจากการปฏิบตัแิละฝึกฝน 
3. ผู้ เข้าอบรมพฒันาประสิทธิภาพการขายของทีมงานเพืPอกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า 
4. รู้ถึงกระบวนการทางการตลาดประกอบเป็นภาพใหญ่ เพืPอผสมผสานกบัทางการขายให้สมัฤทธ̀ิผลบรรลุ

เป้าหมายในการบริหารทีมงานขาย ภายใต้สภาวการณ์ทีPเปลีPยนแปลงไป 

วทิยากร: อาจารย์สุกจิ ตรียุทธวัฒนา 



 

 

www.hipotraining.co.th 

www.hipotraining.co.th                                                                                                                                   
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400                                              

อีเมล์ hipotraining@hotmail.com โทร 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร 0-2615-4479   

AREAS OF STUDY 
 

Module 1  : เจาะลึก...หัวหน้าที�ต้องบริหารทีมงานขาย 

• บทบาทและหน้าทีPทีPสําคญัของหวัหน้าทีPต้องบริหารทีมงานขาย 

• ความหมายและความเข้าใจของการบริหารทีมงานขายทั Yงระบบ 

• ความเกีPยวข้องระหวา่งงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย 
Workshop : Sales Team Management Problem 

Module 2 : การวางแผนการขาย เพื�อเป้าหมายการขาย 

• เทคนิคการวางแผนการขายและการจดัทําแผนการตลาดเชิงรุก 

• การพยากรณ์ยอดขายทางการตลาด 

• เทคนิคการสร้าง Sales Objective และ Sales Planning  
Workshop : Sales Objective -->Sales Planning 

Module 3 : การเตรียมและจูงใจลูกน้อง เพื�อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า 

• การวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการขาย 

• (พนกังาน,มาตรฐาน,Campaign,Promotion,Product,คูแ่ขง่ เป็นต้น) 
• การวิเคราะห์ความสามารถของทีมงาน  

• การสร้างขวญั และกําลงัใจสนบัสนนุทีมงาน  

• เทคนิคการชว่ยเหลือ และการแก้ปัญหาให้กบัลกูน้อง 
Workshop : Sales Discussion --> Sales Solution 

Module 4 : การควบคุม ตดิตาม และการประเมินผลงานเพื�อบรรลุเป้าหมาย 

• เทคนิคการตดิตาม และประเมินผลงานการขายของทีมงาน 

• การจดัเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ และการปรับเปลีPยนการบริหารทีมงานขาย 
Workshop : Sales Controlling --> Sales Evaluation 

• สรุป ทบทวน และตอบคําถาม 

 
หมายเหต ุ  หวัข้อทีPเสนอสามารถปรับเปลีPยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
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TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั Yงการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืPอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื Yอหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึPงจะเหมือนกบัเนื Yอหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืPน ๆ  

 
SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัPวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีPใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา กรุณาดปูระวตัิวิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                          อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา   
ประวัติการศึกษา                                                                                                                                      

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
ปริญญาโท การจดัการ (ภาครัฐและเอกชน) (Master of  Management, Public Administration มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)         
 

การฝึกอบรม – สัมมนา Certificated to Train the Trainer, Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบนัเพิPมผลผลติ
แหง่ชาติ), Certificated to Impressive Personality   Development Program (สถาบนัพฒันาบคุลกิภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส) 
 
การทาํงานในปัจจุบนั ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลกูค้า ด้านการบริหาร และพฒันาทรัพยากรมนษุย์รวม
แล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั Yนนําหลายแหง่, ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกวา่ 20 
ปี, ผู้จดัการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชัPนแนล (ประเทศไทย)จํากดั, ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ
การตลาด บริษัท ลาชเูล ่คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากดั, ผู้บริหาร และทีPปรึกษา  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพฒันาองค์กร และธุรกิจ 
บริษัท แอกเซส อินดสัเตรียล เทคโนโลยี จํากดั 

 
ปัจจุบัน ทีPปรึกษาด้านพฒันาศกัยภาพบคุคลและระบบให้กบัหนว่ยงานองค์กร บริษัทเอกชนทัPวไป และองค์กรระบบขายตรงหลาย
องค์กร, อาจารย์พิเศษประจํา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลยัเกริก, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ  
 

ผลงานทางวิชาการ เขยีนบทความลงคอลมัน์ “เปิด..อก..คยุ” ในหนงัสอืพิมพ์ เส้นทางนกัขาย ลงประจํารายปักษ์, เขียนบทความลง

คอลมัน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจํารายเดือน 

 

ผลงานทางสื�อรายการโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่อง Smart SME ในรายการ Innovative Variety ทาง 
True Vision และช่องสถานีอืPนๆทีPอยูใ่นเครือขา่ย  
 

บริษัทและหน่วยงานราชการที�เชิญไปบรรยาย (บางสว่น) SCG CHEMICALS CO.,LTD., SCG LOGISTIC CO.,LTD., THAI 
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD., BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION), MK SERVICE 
TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT), EASY BUY CO.,LTD., GLICO (THAILAND) CO.,LTD., BEIERSDORF 
(THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA), TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบวัคู)่, การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย 
นนทบรีุ, กรมการพฒันาชมุชน ข้าราชการระดบัชํานาญการพิเศษสงักดักระทรวงมหาดไทย, มลูนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทย ในพระ
บรมราชินปูถมัภ์, สาํนกังานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.), สาํนกังานสาธารณสขุ อ.เมือง จ.ลาํพนู, สาํนกังานสรรพากร เขตพื YนทีP 3, 
สาํนกังานประกนัสงัคม (สปส), โรงเรียนภาษานสุรณ์ บางแค, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบั ตรีเพชร 1 องค์กร, องค์กรอิสระนกั
ธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชรบริหาร 2 องค์กร, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชร และมรกต  15 องค์กร และอีกหลายร้อยบริษัทชั Yน
นํามากมาย ฯลฯ 
 

การติดต่อ 02-615-4499, 02-615-4477-8     hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 


