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โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

ยทุธวธิกีารขายสนิคา้อตุสาหกรรมให้
ยอดขายทะลเุป้า 

 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 

9 สงิหาคม 2565 
09.00 - 16.00 น. 

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

 
หลกัการและเหตผุล 
       ในสภาพของการแขง่ขันทีรุ่นแรงเชน่นี้ การขายจะประสบความสําเร็จหรอืลม้เหลวนัน้ มปัีจจัยตา่ง ๆ มากมายที่
สง่ผลกระทบโดยตรง ไมว่า่จะเป็นสนิคา้ พนักงานขาย ลกูคา้ รวมถงึสภาวะแวดลอ้มตา่ง ๆ  โดยเฉพาะการขายสนิคา้
อตุสาหกรรมนัน้ พนักงานจะตอ้งอาศยัทักษะ เทคนคิ ลกูลอ่ลกูชนในการเพิม่ยอดขายใหไ้ดด้ว้ยการบรหิารปัจจัยตา่ง 
ๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกลา่วแลว้ ยอดขายยอ่มลดลงหรอืเพิม่ขึน้อยา่งไมเ่ต็มที ่ดังนัน้จงึ
จําเป็นอยา่งยิง่ทีพ่นักงานขายตอ้งเรยีนรูเ้ทคนคิและยทุธวธิใีนการขายและการบรหิารยอดขาย เพือ่สรา้งโอกาสแหง่
ความสําเร็จในการขายและเพิม่ยอดขายในทีส่ดุ 
       หลักสตูรนี ้จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหท้มีขายสนิคา้อตุสาหกรรม ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเพิม่ยอดขายอยา่งมเีป็น
ระบบ ไดสํ้ารวจและวเิคราะหแ์นวทางการปฏบิัตดิา้นงานขายของตน การทํากจิกรรมดา้นการเสนอขายทีป่ระยกุตข์ ึน้
ใหส้มจรงิ จนในทีสุ่ดเมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาสามารถสรา้งยุทธวธิใีนการเพิม่ยอดขาย และประยุกตต์่อยอด
ความรูด้า้นการขายไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
   1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึปัจจัยสําคญัทีม่ผีลตอ่การขายสนิคา้อตุสาหกรรม 
   2.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการขายอยา่งมอือาชพี รวมถงึเครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยใหพ้นักงานขายสามารถขาย
สนิคา้อตุสาหกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1 ไขกญุแจ…การขายสนิคา้อตุสาหกรรมใหย้อดขายทะลเุป้า 
1.ปลกุ DNA นักขายสนิคา้อตุสาหกรรม…ปรับทัศนคต ิเปลีย่นความคดิให ้ขาย ขาย ขาย !!!  
2.การวเิคราะหปั์จจัยสาํคญัทีม่ผีลตอ่การขายอยา่งเหนอืชัน้ 

 พนักงานขาย 
 ลกูคา้ 
 สนิคา้ 
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3.การขายและเพิม่ยอดขายดว้ยตวัพนักงานขาย 
 การวเิคราะห ์Competency สําคญัทีพ่นักงานขายตอ้งม ี 
 การคน้หาความตอ้งการหรอืปัญหาของลกูคา้ 
 การสรา้งสมัพันธค์วามลกูคา้ 
 การแนะนําสนิคา้และบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้ 
 การกระตุน้ไฟใหต้วัเองในงานขาย 

4.เขา้ใจสนิคา้และบรกิารอยา่งถงึแกน่ เพือ่สรา้งยอดขายใหท้ะลเุป้า 
 วเิคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่นของสนิคา้และบรกิาร 
 การรับรูแ้ละเขา้ใจถงึประโยชนข์องสนิคา้และบรกิารในมมุมองของลกูคา้ 
 อืน่ ๆ  

5.กจิกรรม Workshop เขา้ใจเรือ่งตนเองและสนิคา้เพือ่สรา้งพลงัในการขาย 
6.เจาะลกึถงึบทบาทลกูคา้ !!! …การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและความตอ้งการของ Key Person เพือ่สรา้งโอกาสทางการ        

 ขาย 
 Gate Keepers 
 Influencer 
 Buyer 
 Decision Maker 

7.กจิกรรม Workshop ตใีหแ้ตก !!! เรือ่งลกูคา้ วเิคราะหค์วามตอ้งการขอ Key Person เพือ่สรา้งโอกาสทางการขาย
อยา่งมชีัน้เชงิ 
Module 2 กลเม็ดเคล็ดลบัการขายสนิคา้อตุสาหกรรมใหไ้ดย้อดทะลเุป้า 
8.เทคนคิการเตรยีมตวัและวางแผนเพือ่เนรมติการขายใหไ้ดต้ามเป้า 

 เตรยีมขอ้มลูลกูคา้ 
 เตรยีมตวัเอง 
 วางแผนการขาย 

9.ยทุธวธิกีารเปิดการขาย … ดว้ยวธิกีารเปิดใจลกูคา้ 
 การวางตวั การใชคํ้าพดู 
 บคุลกิภาพภายใน ภายนอก 

10.เทคนคิการถามแบบงา่ย ๆ เพือ่คน้หาปัญหาและสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ 
 การใชคํ้าถามเปิด 
 การใชคํ้าถามปิด 

11.การเพิม่มลูคา่สนิคา้อตุสาหกรรมดว้ยเทคนคิการนําเสนอสนิคา้แบบวธิกีารสรา้งความแตกตา่ง 
F.A.B.E Model  
12.กลยทุธก์ารเจรจาจาตอ่รองดว้ย Four Steps 
13.การปิดการขายอยา่งมชีัน้เชงิ 

 การสงัเกตสญัญาณการซือ้ 
 เมือ่ไหรท่ีค่วรจะปิดการขาย 

14.กจิกรรม Role Play ยทุธวิธิกีารสนิคา้อตุสาหกรรมใหย้อดขายทะลเุป้า 
15.การประเมนิและตดิตามผลการขาย 
16. คําถาม - ตอบ 
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ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 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 ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, กลยทุธก์ารพัฒนาทักษะผูนํ้า, การพัฒนาและการบรหิารตนเองและลกูนอ้ง, เทคนคิวธิกีารจงูใจ
ลกูนอ้ง , การสือ่สารกบัภาวะผูนํ้า 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152  
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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