
Outline Hipo 

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

เทคนคิการเพิ�มยอดขายอยา่งไดผ้ล 
 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 
 

2 สงิหาคม 2564 
  09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหคผุล 
              ในสภาพของการแขง่ขันทีTรุนแรงเชน่นี] การขายจะประสบความสาํเร็จหรอืลม้เหลวนั]น มปัีจจัย
ตา่งๆ มากมายทีTสง่ผลกระทบโดยตรง ไม่วา่จะเป็นสนิคา้ รา้นคา้ตัวแทนจําหน่าย พนักงานขาย คูแ่ขง่ รวมถงึ
สภาวะแวดลอ้มตา่งๆ  พนักงานจะตอ้งอาศยัทกัษะ เทคนคิ ลกูลอ่ลกูชนในการเพิTมยอดขายใหไ้ดด้ว้ยการ
บรหิารปัจจัยตา่งๆอยา่งมปีระสทิธภิาพ หากพนักงานขาดทกัษะดังกลา่วแลว้ ยอดขายยอ่มลดลงอย่าง
แน่นอน หรอื เพิTมขึ]นอยา่งไมเ่ต็มทีT ดังนั]นจงึจําเป็นอย่างยิTงทีTพนักงานขายตอ้งเรยีนรูเ้ทคนคิและยุทธวธิใีน
การขายและการบรหิารยอดขาย เพืTอสรา้งโอกาสแหง่ความสําเร็จในการขายและเพิTมยอดขายในทีTสดุ 
              หลักสตูรนี] จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอใหท้มีขาย ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเพิTมยอดขายอยา่งมเีป็น
ระบบ ไดสํ้ารวจและวเิคราะหแ์นวทางการปฏบิตัดิา้นงานขายของตน การทํากจิกรรมดา้นการเสนอขายทีT
ประยกุตข์ึ]นใหส้มจรงิ จนในทีTสดุเมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาสามารถสรา้งยทุธวธิใีนการเพิTมยอดขาย และ
ประยกุตต์่อยอดความรูด้า้นการขายไดด้ว้ยตนเอง   
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการเพิTมยอดขายใหไ้ดผ้ลอยา่งเป็นระบบ   
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 

หวัขอ้การอบรม 
1. ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการเพิTมและสรา้งยอดขาย 
2. อปุสรรคในการเพิTมยอดขาย 
3. เพิTมยอดขายดว้ยตัวพนักงานขาย 
3.1 วเิคราะหล์กูคา้ประเภทต่างๆ 
3.2 การคน้หาความตอ้งการของลกูคา้ 
3.3 การกระตุน้ความสนใจใหก้ับลกูคา้ 
3.4 การแนะนําสนิคา้และบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้ 
3.5 การจัดเก็บขอ้มูลลกูคา้และความเขา้ใจลูกคา้เป็นรายๆ 
3.6 การกระตุน้ไฟในตัวเอง 

4. เพิTมยอดขายดว้ยสนิคา้และบรกิาร 
4.1 การวเิคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อนของสนิคา้และบรกิาร 
4.2 การรับรูแ้ละเขา้ใจประโยชนข์องสนิคา้และบรกิารในมุมมองของลกูคา้ 
4.3 การประชาสมัพันธแ์ละการสง่เสรมิการขาย 
4.4 ปัญหาอืTนๆ เชน่ สนิคา้ขาด 
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5. เพิTมยอดขายดว้ยลกูคา้ 
5.1 คําถามและความสงสยัของลกูคา้ 
5.2 ขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้ 
5.3 ขอ้รอ้งเรยีนและความไม่พอใจของลกูคา้ 
5.4 การตอ่รองของลกูคา้ 

6. กจิกรรมจําลองสถานการณ์การขาย เพื�อหายุทธวธิกีารเพิ�มยอดขาย 
(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิTมเตมิจากวทิยากร เพืTอใหย้อดขายเพิTมขึ]นอยา่งเป็นระบบ) 

7. สรุป คําถามและคําตอบทีTนักขายตอ้งการรู ้
 

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 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ 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 ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
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 
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, เทคนคิการเพิTมยอดขาย,พนักงานขาย,ขาย,Sales 


