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ยทุธวธิกีารขายสนิคา้อตุสาหกรรมให้
ยอดขายทะลเุป้า 

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

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี  

 
 

7 กนัยายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 *สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 

       ในสภาพของการแขง่ขันทีXรุนแรงเชน่นี[ การขายจะประสบความสําเร็จหรอืลม้เหลวนั[น มปัีจจัยต่าง ๆ มากมายทีX
สง่ผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ พนักงานขาย ลูกคา้ รวมถงึสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ  โดยเฉพาะการขายสนิคา้
อตุสาหกรรมนั[น พนักงานจะตอ้งอาศยัทกัษะ เทคนคิ ลูกล่อลูกชนในการเพิXมยอดขายใหไ้ดด้ว้ยการบรหิารปัจจัยต่าง 
ๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกล่าวแลว้ ยอดขายย่อมลดลงหรอืเพิXมขึ[นอย่างไม่เต็มทีX ดังนั[นจงึ
จําเป็นอย่างยิXงทีXพนักงานขายตอ้งเรียนรูเ้ทคนคิและยุทธวธิใีนการขายและการบรหิารยอดขาย เพืXอสรา้งโอกาสแห่ง
ความสําเร็จในการขายและเพิXมยอดขายในทีXสดุ 
       หลักสตูรนี[ จงึไดพั้ฒนาขึ[นมาเพืXอใหท้มีขายสนิคา้อุตสาหกรรม ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเพิXมยอดขายอย่างมเีป็น
ระบบ ไดสํ้ารวจและวเิคราะหแ์นวทางการปฏบิัตดิา้นงานขายของตน การทํากจิกรรมดา้นการเสนอขายทีXประยุกตข์ึ[น
ใหส้มจรงิ จนในทีXสุดเมืXอจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาสามารถสรา้งยุทธวธิใีนการเพิXมยอดขาย และประยุกต์ต่อยอด
ความรูด้า้นการขายไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
   1.เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึปัจจัยสําคัญทีXมผีลตอ่การขายสนิคา้อุตสาหกรรม 
   2.เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการขายอย่างมอือาชพี รวมถงึเครืXองมอืทีXจะชว่ยใหพ้นักงานขายสามารถขาย
สนิคา้อตุสาหกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   3.เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีXได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1 ไขกญุแจ…การขายสนิคา้อตุสาหกรรมใหย้อดขายทะลเุป้า 
1.ปลุก DNA นักขายสนิคา้อุตสาหกรรม…ปรับทัศนคต ิเปลีXยนความคดิให ้ขาย ขาย ขาย !!!  
2.การวเิคราะหปั์จจัยสาํคัญทีXมผีลตอ่การขายอยา่งเหนอืชั [น 

• พนักงานขาย 
• ลกูคา้ 
• สนิคา้ 

3.การขายและเพิXมยอดขายดว้ยตัวพนักงานขาย 
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• การวเิคราะห ์Competency สาํคัญทีXพนักงานขายตอ้งม ี 
• การคน้หาความตอ้งการหรอืปัญหาของลูกคา้ 
• การสรา้งสมัพันธค์วามลกูคา้ 
• การแนะนําสนิคา้และบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้ 
• การกระตุน้ไฟใหต้ัวเองในงานขาย 

4.เขา้ใจสนิคา้และบรกิารอย่างถงึแกน่ เพืXอสรา้งยอดขายใหท้ะลเุป้า 
• วเิคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อนของสนิคา้และบรกิาร 
• การรับรูแ้ละเขา้ใจถงึประโยชนข์องสนิคา้และบรกิารในมุมมองของลกูคา้ 
• อืXน ๆ  

5.กจิกรรม Workshop เขา้ใจเรืXองตนเองและสนิคา้เพืXอสรา้งพลังในการขาย 
6.เจาะลกึถงึบทบาทลูกคา้ !!! …การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและความตอ้งการของ Key Person เพืXอสรา้งโอกาสทางการ        

• ขาย 
• Gate Keepers 
• Influencer 
• Buyer 
• Decision Maker 

7.กจิกรรม Workshop ตใีหแ้ตก !!! เรืXองลูกคา้ วเิคราะหค์วามตอ้งการขอ Key Person เพืXอสรา้งโอกาสทางการขาย
อย่างมชีั [นเชงิ 
Module 2 กลเม็ดเคล็ดลบัการขายสนิคา้อตุสาหกรรมใหไ้ดย้อดทะลเุป้า 
8.เทคนคิการเตรยีมตัวและวางแผนเพืXอเนรมติการขายใหไ้ดต้ามเป้า 

• เตรยีมขอ้มลูลกูคา้ 
• เตรยีมตัวเอง 
• วางแผนการขาย 

9.ยทุธวธิกีารเปิดการขาย … ดว้ยวธิกีารเปิดใจลกูคา้ 
• การวางตัว การใชคํ้าพูด 
• บคุลกิภาพภายใน ภายนอก 

10.เทคนคิการถามแบบง่าย ๆ เพืXอคน้หาปัญหาและสิXงทีXลกูคา้ตอ้งการ 
• การใชคํ้าถามเปิด 
• การใชคํ้าถามปิด 

11.การเพิXมมลูค่าสนิคา้อุตสาหกรรมดว้ยเทคนคิการนําเสนอสนิคา้แบบวธิกีารสรา้งความแตกตา่ง 
F.A.B.E Model  
12.กลยทุธก์ารเจรจาจาต่อรองดว้ย Four Steps 
13.การปิดการขายอยา่งมชีั [นเชงิ 

• การสงัเกตสญัญาณการซื[อ 
• เมืXอไหร่ทีXควรจะปิดการขาย 

14.กจิกรรม Role Play ยทุธวิธิกีารสนิคา้อุตสาหกรรมใหย้อดขายทะลเุป้า 
15.การประเมนิและตดิตามผลการขาย 
16. คําถาม - ตอบ 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                           
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO     3,400.00   238.00         102.00    3,536.00                 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี[ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์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 ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 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 กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4477    
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,สนิคา้อตุสาหกรรม , Marketing , เจา้หนา้ทีXการตลาด  


