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กลยทุธก์ารเพิม่ยอดขาย 
“เรยีนรูเ้คล็ดลบัการเพิม่ยอดขายงา่ย ๆ แตไ่ดผ้ลลพัธท์ีเ่ป็นเลศิ” 

 
 

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 ี

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

21 ตลุาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  
 

หลกัการและเหตผุล 
ในสภาพของการแข่งขันทีรุ่นแรงเชน่นี้ การขายจะประสบความสําเร็จหรอืลม้เหลวน ัน้ มปีัจจยัตา่งๆ 

มากมายทีส่ง่ผลกระทบโดยตรง ไมว่า่จะเป็นสนิคา้ พนักงานขาย คูแ่ขง่ รวมถงึสภาวะแวดลอ้มตา่งๆ  พนักงาน
จะตอ้งอาศัยทักษะ เทคนคิ ลูกลอ่ลกูชนในการเพิม่ยอดขายใหไ้ดด้ว้ยการบรหิารปัจจัยต่างๆอย่างมปีระสทิธภิาพ 
หากพนกังานขาดทกัษะดงักลา่วแลว้ ยอดขายยอ่มลดลงอยา่งแนน่อน หรอื เพิม่ข ึน้อยา่งไมเ่ต็มที ่ดังนัน้
จงึจําเป็นอยา่งยิง่ทีพ่นักงานขายตอ้งเรยีนรูเ้ทคนคิและยุทธวธิใีนการขายและการบรหิารยอดขาย เพือ่สรา้งโอกาส
แหง่ความสําเร็จในการขายและเพิม่ยอดขายในทีส่ดุ 

หลกัสตูรนี ้จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหท้มีขาย ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเพิม่ยอดขายอยา่งมเีป็นระบบ ไดสํ้ารวจ
และวเิคราะหแ์นวทางการปฏบิตัดิา้นงานขายของตน การทํากจิกรรมดา้นการเสนอขายทีป่ระยกุตข์ึน้ใหส้มจรงิ จนใน
ทีส่ดุเมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาสามารถสรา้งยทุธวธิใีนการเพิม่ยอดขาย และประยกุตต์อ่ยอดความรูด้า้นการขาย
ไดด้ว้ยตนเอง  

 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลกัการและกลยทุธด์า้นการเพิม่ยอดขายอยา่งเป็นระบบ   
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยาย 
Module 1 โอกาสแหง่การขาย และกลยทุธก์ารเพิม่ยอดขาย 

1. เตรยีมพรอ้ม!!! ปจัจยัแหง่ความสําเร็จในการสรา้งโอกาสทางการขาย เพือ่เพิม่ยอดขาย 
2. วเิคราะห.์.....ปัญหาดา้นการขายและแนวทางแกไ้ข 
3. เจาะแกน่.....การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ เพือ่แสวงหาโอกาสการขาย 

 ใครคอืคูแ่ขง่ 
 จดุออ่น จดุแข็งของคูแ่ขง่ 
 เปรยีบเทยีบยอดขาย 
 การตดิตามขอ้มลูและความเคลือ่นไหวคูแ่ขง่ 

Module 2 เพิม่ยอดขายดว้ยหนึง่สมอง สองมอื และความพรอ้ม 
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4. ปฏบิตักิาร ... การเพิม่ยอดขายดว้ยตวัเอง 
 สรา้งระบบการทํางาน 
 การวางแผนเป้าหมายการขายในแตล่ะเดอืน 
 วางแผนการขายใหเ้หมาะเจาะกบัลกูคา้ 
 การขายอยา่งเป็นระบบเป็นข ัน้ตอน 
 การจัดเก็บขอ้มลูลกูคา้และความเขา้ใจลกูคา้เป็นรายๆ 
 ความสมํา่เสมอในการเขา้พบ 
 การทบทวนการขาย 
 สรา้งพลงัใจ เพิม่ไฟใหต้วัเอง 

5. กจิกรรมจาํลองสถานการณ์การขาย เพือ่หายทุธวธิกีารเพิม่ยอดขาย 
(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิม่เตมิจากวทิยากร เพือ่ใหย้อดขายเพิม่ขึน้อยา่งเป็นระบบ) 

6. สรปุคาํถามและคาํตอบ 
 

 

 
 

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, งานขาย, การตลาด, กลยทุธ,์ การเพิม่ยอดขาย, ประสบความสําเร็จ, ทักษะ, เทคนคิการขาย, ลกูลอ่ลกูชน, สําเร็จ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 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  

 
 
 
 


