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หลกัสตูร  
Solution Selling for B to B 

 

 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 25 ปี 
 
 

28 เมษายน 2564 
  09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 ในโลกของการแขง่ขนัทีTรุนแรงเชน่นี\ ลกูคา้ของแตล่ะธรุกจิมคีวามตอ้งการทีTเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันออกไป 
พนักงานตอ้งมทัีกษะในการเขา้ใจลักษณะธรุกจิและความตอ้งการของลกูคา้ จนสามารถเสนอแนะ และ ใหข้อ้มลูทีT
เป็นประโยชน์กบัลูกคา้ จนลูกคา้รูส้กึวา่ เราไมไ่ดข้ายหรอืใหบ้รกิารอยา่งขอใหเ้สร็จไปท ี แตเ่ราเป็น ทีTปรกึษา หรอื 
เป็นคูแ่ทท้างธรุกจิ (Business Partners) ผลทีTเกดิขึ\นคอื ลกูคา้จะไวเ้นื\อเชืTอใจ มัTนใจ รูส้กึสมัผัสไดถ้งึบรกิารทีT
แตกต่างจากคูแ่ขง่ จนไม่กลา้จะหนไีปไหน 
 หลักสตูรนี\จงึไดพั้ฒนาขึ\นมาเพืTอตอบสนองให ้ พนักงานขาย พนักงานใหบ้รกิาร หัวหนา้พนักงานขาย และ
หัวหนา้ทมีบรกิาร ไดเ้รยีนรู ้ เทคนคิและประสบการณ์จรงิ ใน การขายและใหบ้รกิารอยา่งทีTปรกึษากบัลกูคา้ ตั \งแตก่าร
เขา้ใจลักษณะธรุกจิ และ ความตอ้งการของลูกคา้ เขา้ใจลักษณะการขายและการใหบ้รกิารอยา่งทีTปรกึษา การทํา 
Workshop การขายและใหบ้รกิารอยา่งทีTปรกึษา เมืTอจบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรู ้
ในเรืTองนี\ ไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์ 

1. เพืTอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืTองการขายและใหบ้รกิารอยา่งทีTปรกึษา 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการขายและใหบ้รกิารอย่างทีTปรกึษากับลกูคา้ให ้
เหมาะกับตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เพืTอสรา้งภาพลักษณ์ทีTดใีหก้ับองคก์ร จนกลายเป็นจุดไดเ้ปรยีบในเชงิการแข่งขัน 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ความหมายและความสําคัญของการขายและใหบ้รกิารอย่างทีTปรกึษา 
2. เขา้ใจลักษณะธรุกจิของลกูคา้ 
3. วเิคราะหส์ถานการณ ์ความตอ้งการของลกูคา้ทีTจะใหคํ้าปรกึษา 
4. คณุภาพทีTลูกคา้ตอ้งการจากการขายและการใหบ้รกิารอยา่งทีTปรกึษา 
5. กจิกรรม Workshop: การขายและการใหบ้รกิารอยา่งที�ปรกึษา 1  
6. ขั \นตอนการขายและการใหบ้รกิารอยา่งทีTปรกึษา 

• การเสาะหาลกูคา้เพืTอการขาย 
• การเตรยีมตัวของพนักงานขาย 
• การนัดหมายลูกคา้ 
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• การเปิดการขาย 
• การวเิคราะหโ์อกาสการขาย 
• การนําเสนอผลติภัณฑ ์
• การตอบคําถามและขอ้โตแ้ยง้ 
• การเจรจาตอ่รอง 
• การปิดการขาย 
• การตดิตามผลและบรกิารหลังการขาย 

7. มติขิองคําปรกึษาทีTจําเป็นแกล่กูคา้ 
8. สดุยอดเทคนคิการโนม้นา้วลูกคา้ดว้ยคําปรกึษา 
9. มติขิองการตัดสนิใจในมุมมองของลกูคา้ 
10. ปัจจัยทีTมผีลตอ่ความสําเร็จของการใหคํ้าปรกึษา  
11. กจิกรรม Workshop: การขายและการใหบ้รกิารอยา่งที�ปรกึษา 2 
12. ประโยชนข์องคําปรกึษาในมมุผูซ้ื\อและผูข้าย 
13. สรุป คําถามและคําตอบ 
                

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 

จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
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อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, นักขาย, ทีTปรกึษา, ลกูคา้ถามหา, การขาย, บรกิาร, สดุยอด, เทคนคิ, การโนม้นา้ว 


