
 

 
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, เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Sales for Non Sales 
“ไมใ่ชน่กัขาย...ก็ขายได”้ 

 
 

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

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

 

26 มถินุายน 2563 
09.00 - 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

“นักขาย” ถอืเป็นหัวใจหลักในการทํารายไดใ้หก้ับองคก์ร แต่ในหลายองคก์รก็มักจะประสบปัญหาเมืYอลูกคา้
เขา้มาแลว้พนักงานขายก็ไม่มใีครสามารถทําหนา้ทีYแทนไดจ้นทําใหเ้สยีลูกคา้ไป ฉะนัZนสิYงสําคัญทีYทกุคนองคก์รตอ้ง
หันมามองใหม่ คอื สรา้งใหทุ้กคนเป็นนักขายไดด้ว้ยตัวเอง แม ้พนักงานขายจะไม่อยู่ ทุกคนทีYเหลอืก็สามารถทีYจะ
เสนอขายสนิคา้หรอืบรกิารใหก้ับลกูคา้ได ้

หลักสตูรนีZ จงึไดพั้ฒนาขึZนมาเพืYอใหพ้นักงานทกุคน ไดต้ระหนักถงึหัวใจสําคัญของการขาย การสรา้งทัศนคติ
ใหม่ จุดไฟ...ความเป็นนักขาย ถึงแม ้“ไม่ใช่นกัขาย….ก็ขายได”้ ไดเ้รียนรูเ้ทคนิควธิีการขายแบบง่ายๆ แต่
สามารถทีYจะปิดการขายและเพิYมยอดขายใหก้ับองคก์รได ้โดยผ่านกจิกรรมการทํา Workshop และ Role Play ทีYจะ
ประยกุตใ์หเ้ขา้กับผูเ้รยีนแต่ละกลุ่ม เมืYอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการขาย
ไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดต้ระหนักถงึความสาํคัญของการขาย และมคีวามกลา้ทีYจะขายแมต้นเองจะไม่ใชนั่ก
ขาย 

2. เพืYอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูเ้ทคนคิวธิกีารขายแบบง่าย ๆ ทีYแม ้“ไมใ่ชน่กัขาย...ก็ขายได”้ 
3. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีYได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุและเพิYมยอดขายใหแ้กอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1 เปิดมมุมองการขาย “ไมใ่ชน่กัขาย ก็ขายได”้ 
1. บทบาทหนา้ทีYและความสําคัญของการเป็น Sales for Non Sales 

• “ขายได ้ขายเป็น” แมไ้ม่ใชนั่กขาย 
• ขายแทน Sales ได ้เมืYอ Sales ไมอ่ยู ่

2. ความทา้ทายของการเป็น “นักขาย” ทีYจําเป็นตอ้งรู ้
• คน้หาความยากในการขายดว้ยหลัก 5 W 1 H 

3. กจิกรรม Workshop : เปลี�ยนเรื�องทา้ทาย… ใหเ้ป็นเร ื�องงา่ย  “ที�ใครๆก็ขายได”้ 
4. สรา้งทศันคต ิปลกุจติวญิญาณ !!! ความกลา้...กลา้ทีYจะขาย  
5. กจิกรรม Workshop : เปลี�ยนทศันคต ิสรา้งความกลา้ “ไมใ่ชน่กัขาย ก็ขายได ้!!!”  
6. กระบวนการขายอย่างมปีระสทิธภิาพสําหรับ Sales for Non Sales 

• กอ่นการขาย 
• ขณะการขาย 
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• หลังการขาย 
7. กจิกรรม Workshop : คน้หาความตอ้งการ...ความคาดหวงัของลกูคา้  

Module 2 เทคนคิการขายอยา่งเหนอืช ั[น “ไมใ่ชน่กัขายก็ขายได”้ 
8. รูปแบบการขาย 

• พบตัว 
• ทางโทรศัพท ์

9. ข ั[นตอนการขายแบบงา่ยๆ ... “ ไมใ่ชน่กัขาย ก็ขายได ้” 
• การเปิดการขาย....ดว้ยการเปิดใจลกูคา้  
• คน้หาความตอ้งการของลกูคา้อยา่งมชีั Zนเชงิ 
• การนําเสนอขายอย่างโดนใจลกูคา้ 
• การปิดการขายอยา่งเป็นธรรมชาต ิและง่ายดาย 

10. กจิกรรม Role Play : สรา้งสถานการณ์การขายอยา่งสมจรงิ (พรอ้มเทคนคิการขาย)  
11. เทคนคิการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในงานขาย 
12. สรา้งบคุลกิภาพ...สรา้งความประทบัใจต่อลูกคา้ 

• บคุลกิภายใน 
• บคุลกิภายนอก 

13. กจิกรรม วเิคราะหจ์ุดแข็ง จุดออ่นในการเป็นนกัขาย  (พรอ้มคําแนะนําของท่านวทิยากรในการ
ปรบัเปลี�ยนใหก้ารขายดขี ึ[น) 

14. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ชําระภายใน 26 มถินุายน 2563 

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 

พเิศษ! ชําระภายใน 11 มถินุายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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 ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืYอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็ปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
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อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

อบรม, สัมมนา , Sales , นกัขาย, ไม่ใช่นกัขาย ก็ขายได,้  Sales มือใหม ่, Sales for Non Sales 

 

 

 


