
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 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: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน  ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จ ากดั 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผ่านงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การท างานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี  

 

21 ตลุาคม 2564 
09.00 - 16.00 น. 

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

 
หลกัการและเหตผุล 

“นักขาย” ถอืเป็นหัวใจหลักในการท ารายไดใ้หก้ับองคก์ร แต่ในหลายองคก์รก็มักจะประสบปัญหาเมือ่ลูกคา้
เขา้มาแลว้พนักงานขายก็ไมม่ใีครสามารถท าหนา้ทีแ่ทนไดจ้นท าใหเ้สยีลกูคา้ไป ฉะนั้นสิง่ส าคัญทีทุ่กคนองคก์รตอ้ง

หันมามองใหม ่คอื สรา้งใหทุ้กคนเป็นนักขายไดด้ว้ยตัวเอง แม ้พนักงานขายจะไม่อยู่ ทุกคนทีเ่หลอืก็สามารถทีจ่ะ
เสนอขายสนิคา้หรอืบรกิารใหก้ับลกูคา้ได ้

หลักสตูรนี้ จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหพ้นักงานทกุคน ไดต้ระหนักถงึหัวใจส าคัญของการขาย การสรา้งทัศนคติ

ใหม่ จุดไฟ...ความเป็นนักขาย ถงึแม ้“ไม่ใช่นกัขาย….ก็ขายได”้ ไดเ้รียนรูเ้ทคนิควธิีการขายแบบง่ายๆ แต่
สามารถทีจ่ะปิดการขายและเพิม่ยอดขายใหก้ับองคก์รได ้โดยผ่านกจิกรรมการท า Workshop และ Role Play ทีจ่ะ

ประยกุตใ์หเ้ขา้กับผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่ เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการขาย
ไดด้ว้ยตนเอง 
 

วตัถุประสงค:์   
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดต้ระหนักถงึความส าคัญของการขาย และมคีวามกลา้ทีจ่ะขายแมต้นเองจะไมใ่ชนั่ก

ขาย 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูเ้ทคนคิวธิกีารขายแบบง่าย ๆ ทีแ่ม ้“ไมใ่ชน่กัขาย...ก็ขายได”้ 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุและเพิม่ยอดขายใหแ้กอ่งคก์ร  

 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1 เปิดมุมมองการขาย “ไมใ่ชน่กัขาย ก็ขายได”้ 

1. บทบาทหนา้ทีแ่ละความส าคัญของการเป็น Sales for Non Sales 

 “ขายได ้ขายเป็น” แมไ้มใ่ชนั่กขาย 
 ขายแทน Sales ได ้เมือ่ Sales ไมอ่ยู ่

2. ความทา้ทายของการเป็น “นักขาย” ทีจ่ าเป็นตอ้งรู ้
 คน้หาความยากในการขายดว้ยหลัก 5 W 1 H 

3. กจิกรรม Workshop : เปลีย่นเรือ่งทา้ทาย… ใหเ้ป็นเรือ่งงา่ย  “ทีใ่ครๆก็ขายได”้ 
4. สรา้งทัศนคต ิปลกุจติวญิญาณ !!! ความกลา้...กลา้ทีจ่ะขาย  

5. กจิกรรม Workshop : เปลีย่นทศันคต ิสรา้งความกลา้ “ไมใ่ชน่กัขาย ก็ขายได ้!!!”  
6. กระบวนการขายอยา่งมปีระสทิธภิาพส าหรับ Sales for Non Sales 

 กอ่นการขาย 

 ขณะการขาย 

mailto:hipotraining@gmail.com
mailto:hipotraining@hotmail.com
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 หลังการขาย 

7. กจิกรรม Workshop : คน้หาความตอ้งการ...ความคาดหวงัของลูกคา้  
Module 2 เทคนคิการขายอยา่งเหนอืช ัน้ “ไมใ่ชน่กัขายก็ขายได”้ 

8. รปูแบบการขาย 
 พบตัว 

 ทางโทรศัพท ์
9. ข ัน้ตอนการขายแบบงา่ยๆ ... “ ไมใ่ชน่กัขาย ก็ขายได ้” 

 การเปิดการขาย....ดว้ยการเปิดใจลกูคา้  
 คน้หาความตอ้งการของลกูคา้อยา่งมชีัน้เชงิ 

 การน าเสนอขายอยา่งโดนใจลกูคา้ 
 การปิดการขายอยา่งเป็นธรรมชาต ิและง่ายดาย 

10. กจิกรรม Role Play : สรา้งสถานการณก์ารขายอยา่งสมจรงิ (พรอ้มเทคนคิการขาย)  
11. เทคนคิการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในงานขาย 

12. สรา้งบคุลกิภาพ...สรา้งความประทับใจตอ่ลกูคา้ 
 บคุลกิภายใน 

 บคุลกิภายนอก 
13. กจิกรรม วเิคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อนในการเป็นนกัขาย  (พรอ้มค าแนะน าของทา่นวทิยากรในการ

ปรบัเปลีย่นใหก้ารขายดขี ึน้) 
14. สรปุ ค าถามและค าตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

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

บุคคลท ั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 !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ั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 

วธิกีารช าระเงนิ:  

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ้
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น ชือ่หลักสตูรและวันอบรม 
2.  ช าระดว้ยเชค็สั่งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 

3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 

โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 

mailto:hipotraining@gmail.com
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เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

อบรม, สมัมนา , Sales , นักขาย, ไมใ่ชนั่กขาย กข็ายได,้  Sales มอืใหม ่, Sales for Non Sales 
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