
Sales for Non Sales
ไมใ่ชน่กัขาย...ก็ขายได้

วนัจนัทรท์ ี ่23 พฤษภาคม 2565 
โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร)

(Onsite,Online) 
หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 3,900 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลกัสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้200% ของคา่ใชจ้า่ย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ.
2548 เป็นตน้ไป

“นักขาย” ถอืเป็นหวัใจหลกัในการทํารายไดใ้หก้บัองคก์ร 
แตใ่นหลายองคก์รก็มักจะประสบปัญหาเมือ่ลกูคา้เขา้มาแลว้
พนักงานขายก็ไมม่ใีครสามารถทําหนา้ทีแ่ทนไดจ้นทําใหเ้สยี
ลกูคา้ไป ฉะนัน้ส ิง่สําคญัทีท่กุคนองคก์รตอ้งหนัมามองใหม ่คอื 
สรา้งใหท้กุคนเป็นนักขายไดด้ว้ยตวัเอง แม ้พนักงานขายจะไมอ่ยู ่
ทกุคนทีเ่หลอืก็สามารถทีจ่ะเสนอขายสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูคา้
ได ้

หลกัสตูรนี ้จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหพ้นักงานทกุคน ได ้
ตระหนักถงึหวัใจสําคญัของการขาย การสรา้งทัศนคตใิหม ่จดุไฟ
...ความเป็นนักขาย ถงึแม ้“ไมใ่ชนั่กขาย….ก็ขายได”้ ไดเ้รยีนรู ้
เทคนคิวธิกีารขายแบบงา่ยๆ แตส่ามารถทีจ่ะปิดการขายและเพิม่
ยอดขายใหก้บัองคก์รได ้โดยผา่นกจิกรรมการทํา Workshop และ 
Role Play ทีจ่ะประยกุตใ์หเ้ขา้กบัผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่ เมือ่จบการ
อบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการ
ขายไดด้ว้ยตนเอง

1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดต้ระหนักถงึความสําคญัของการขาย 
และมคีวามกลา้ทีจ่ะขายแมต้นเองจะไมใ่ชนั่กขาย

2.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูเ้ทคนคิวธิกีารขายแบบงา่ย ๆ ทีแ่ม ้
“ไมใ่ชนั่กขาย...ก็ขายได”้

3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุและเพิม่ยอดขายใหแ้กอ่งคก์ร

หลกัการและเหตผุล หวัขอ้การบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

Module 1 เปิดมมุมองการขาย “ไมใ่ชน่กัขาย ก็ขายได”้
1.บทบาทหนา้ทีแ่ละความสําคญัของการเป็น Sales for Non Sales
- “ขายได ้ขายเป็น” แมไ้มใ่ชนั่กขาย
- ขายแทน Sales ได ้เมือ่ Sales ไมอ่ยู่
2.ความทา้ทายของการเป็น “นักขาย” ทีจํ่าเป็นตอ้งรู ้
- คน้หาความยากในการขายดว้ยหลกั 5 W 1 H
3.กจิกรรม Workshop : เปลีย่นเรือ่งทา้ทาย… ใหเ้ป็นเรือ่งงา่ย “ที่
ใครๆก็ขายได”้
4.สรา้งทัศนคต ิปลกุจติวญิญาณ !!! ความกลา้...กลา้ทีจ่ะขาย
5.กจิกรรม Workshop : เปลีย่นทัศนคต ิสรา้งความกลา้ “ไมใ่ชนั่ก
ขาย ก็ขายได ้!!!”
6.กระบวนการขายอยา่งมปีระสทิธภิาพสําหรับ Sales for Non Sales
- กอ่นการขาย
- ขณะการขาย
- หลงัการขาย
7.กจิกรรม Workshop : คน้หาความตอ้งการ...ความคาดหวังของ
ลกูคา้
Module 2 เทคนคิการขายอยา่งเหนอืช ัน้ “ไมใ่ชน่กัขายก็ขาย
ได”้
8.รปูแบบการขาย
- พบตวั
- ทางโทรศพัท์
9.ขัน้ตอนการขายแบบงา่ยๆ ... “ ไมใ่ชนั่กขาย ก็ขายได ้”
- การเปิดการขาย....ดว้ยการเปิดใจลกูคา้
- คน้หาความตอ้งการของลกูคา้อยา่งมชีัน้เชงิ
- การนําเสนอขายอยา่งโดนใจลกูคา้
- การปิดการขายอยา่งเป็นธรรมชาต ิและงา่ยดาย
10.กจิกรรม Role Play : สรา้งสถานการณ์การขายอยา่งสมจรงิ 
(พรอ้มเทคนคิการขาย)
11.เทคนคิการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในงานขาย
12.สรา้งบคุลกิภาพ...สรา้งความประทับใจตอ่ลกูคา้
- บคุลกิภายใน
- บคุลกิภายนอก
13.กจิกรรม วเิคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่นในการเป็นนักขาย (พรอ้ม
คําแนะนําของทา่นวทิยากรในการปรับเปลีย่นใหก้ารขายดขี ึน้)
14.สรปุ คําถามและคําตอบ

เนือ้หาหลกัสตูร 

คา่ลงทะเบยีน
อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร

 อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

 บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา  

 Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอร์
ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)

 ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม์ (ไทย) จํากดั 
จากเยอรมนี

วทิยากร

วตัถปุระสงค์
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สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศพัท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสํารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
 เชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพทุธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทง่คุร ุกรงุเทพฯ
10140
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ 
บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลกัฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศพัท_์________________ตอ่_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จํานวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

1 ทา่น 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

1 ทา่น 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

สมคัรกอ่นวนัที ่ 20 พฤษภาคม 2565 เหลอืเพยีง! 
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