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Course outline หลักสูตรการบริหารตัวแทนจาหน่ายเชิงกลยุทธ์...เติบโตอย่างยั่งยืน
(หลักสูตร2วัน)
โดยนาย ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิด






การบริหารตัวแทนจาหน่าย สินค้าอุปโภคและบริโภคให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด เร็วที่สุด
ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวร่วมกับ
ตัวแทนจาหน่าย...ด้วยบทบาทของพนักงานขายที่เป็น “คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)”ในการ
กาหนดเป้ าหมายยอดขายแผนงานเชิงกลยุทธ์ การพั ฒนาทีมงานตัวแทนจาหน่าย และการทางาน
ร่วมกัน เสมือนหนึ่งเป็นบุคลากรในองค์กรเดียวกัน
องค์กรต้องพัฒนาให้พนักงานขาย มีบทบาทของคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ ให้มีคุณลักษณะที่สาคัญต่างๆ ดังนี้...
✓ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือ
✓ การพัฒนาร้านค้าให้พร้อมที่จะเติบโตร่วมกับองค์กร
✓ การใช้บทบาท Sales ที่ปรึกษาและโค้ชในการพัฒนาร้านค้า
✓ การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกในการจูงใจร้านค้า
การพั ฒนาตัวแทนจาหน่ายให้เติบโตร่วมกับองค์กรในระยะยาว ต้องให้ความสาคัญกั บเรื่องต่างๆ
เหล่านี้ เช่น.....
✓ การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และสร้างการเรียนรู้ให้ร้านค้า
✓ การสร้างทีมงานของตัวแทนจาหน่ายด้วยบทบาทที่ปรึกษาและโค้ช
✓ การวางแผนและสร้างโอกาสให้ร้านค้าเติบโตในระยะยาว
✓ การโค้ชตัวเอง เพิ่มศักยภาพ พิชิตเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
❖

❖

❖

เพื่ อท าให้ผู้เรียนสามารถพั ฒ นาตัวเองให้เป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ และประยุกต์ใช้แนวทางการบริหาร
ยอดขายได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทาให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจาหน่ายด้วยจิตวิทยาเชิงบวกจูงใจ
ให้ร้านค้าบริหารงานร่วมกัน
เพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถใช้บทบาทที่ปรึกษาและโค้ช พัฒนาร้านค้าให้เติบโตร่วมกับองค์กรในระยะ
ยาว
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❖

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝน แนวทางปฏิบัติตามความเป็นจริง แล้วสามารถนาไปใช้ได้ทันทีหลัง
การอบรม

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
DAY I :การบริหารตัวแทนจาหน่ายเชิงกลยุทธ์
การสร้างภาพลักษณ์ในฐานะคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
สารวจแนวความคิดของการเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
หลักการในการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์
คุณสมบัติของคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่ดี
บทบาทของคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
Workshop: กาหนดแนวทางการเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์การบริหารยอดขายผ่านตัวแทนจาหน่าย
กาหนดเป้าหมายร่วมของบริษัทและตัวแทนจาหน่าย
การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายร่วมกัน
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน
กาหนดกลยุทธ์ของตัวแทนจาหน่ายร่วมกัน
การวางแผนและสร้างโอกาสทางการขายอย่างต่อเนื่อง
Workshop: การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ
เทคนิคการนาเสนอ &เจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแทนจาหน่ายด้วยสมอง 4 ด้าน
การสร้างเทคนิคการนาเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจ
การเจรจาต่อรอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การสร้างกระบวนการบริหารงานขายให้ตัวแทนจาหน่าย
Workshop: กาหนดแนวทางการนาเสนอ &เจรจาต่อรองของตัวเอง
กรณีศึกษา:การนาเสนอและเจรจาต่อรองกับร้านค้า
Role Playing:ดาเนินการนาเสนอและเจรจาต่อรองด้วยตัวเอง
การพัฒนาคุณลักษณะให้เป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) จูงใจร้านค้า
เทคนิคการสอนงานร้านค้าได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
การบริหารยอดขายและติดตามด้วยเครื่องมือเชิงบริหาร
การแก้ปัญหา &การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
Role Playing:ดาเนินการสอนงานร้านค้า
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DAY II :การพัฒนาตัวแทนจาหน่ายด้วยบทบาทที่ปรึกษา &โค้ช
การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สร้างการเรียนรู้ร้านค้า
การวิเคราะห์โอกาสทางการขายด้วย SOAR Model
การสร้างกลยุทธ์ 7P ตอบสนอง 7C ของผู้บริโภค
การกาหนดภาพลักษณ์สินค้าด้วย BCG Matrix
การสร้างโอกาสทางการขายด้วย Market-Product Matrix
Workshop: กาหนดเครื่องมือที่จะใช้ให้ร้านค้าพัฒนาตัวเอง
Show & Share:การนาเสนอเครื่องมือตามแบบฟอร์ม
การพัฒนาทักษะที่สาคัญของพนักงานขาย ที่ปรึกษาและโค้ช
การกาหนดเป้าหมายคุณภาพและจูงใจ
การใช้คาถามเปิดเชิงบวก กระตุ้นให้คิด
การรับฟังเชิงรุก เข้าใจผู้ประกอบการ
การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก สร้างความเข้าใจ
การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์เชิงลึก
Role Playing: การพัฒนาทักษะที่สาคัญด้วยตัวเอง
การโค้ชตัวเอง เพิ่มศักยภาพ พิชิตเป้าหมาย (Unlock the Potential)
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) คู่ค้าเชิงกลยุทธ์
การเรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Strategy)
การเตรียมตัวกับ “กระบวนการขาย (Selling Process)” ของตัวเอง
การสร้างสภาวะความรู้สึกที่ดีด้วย NLP
Workshop: กาหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
กลยุทธ์การสร้างโอกาสให้ร้านค้าเติบโตในระยะยาว
การค้นหาความต้องการของร้านค้าจากบริษัทที่แท้จริง
การทาให้ร้านค้ามองเห็นการเติบโตร่วมกับบริษัท
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
การสร้างแนวทางปฏิบัติงานในฐานะคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน
Workshop: กาหนดกลยุทธ์สร้างการเติบโตร่วมกับร้านค้า
การบ้าน: เพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
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กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)
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ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
 ใช้หลักการ การเรียนรูข
้ องผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ: ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สานึก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผู้เรียนยินดีที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน

❖ แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบายกระตุ้นให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผเู้ รียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

❖ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน
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❖ การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
 กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผเู้ รียนต้องเผชิญ หากมีการนาสิ่ง
ที่ได้ เรียนรู้ป ระยุกต์กับ กรณี ศึกษา ก็เสมื อนหนึ่ งให้ พิ สูจน์ ห ลักการและ
วิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้
ได้อย่างแม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่
คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลัง
การฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

❖

การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

 ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยากนาสิ่ง
ที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัด ได้ที่ การบ้ านที่ผู้เรียนน าไป
ปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

www.pa ko rnb log .com

ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด
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สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึกอบรม


เว็บไซต์เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th
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ทีมวิทยากรและโค้ชสถาบันให้คาปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาเนินการสอน ยินดีให้คาปรึกษา, ตอบคาถาม, โค้ชเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิบายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะขอคาปรึกษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็นเจ้าของบทความและเครื่องมือ
เหล่านั้นตลอด



เครื่องมือต่างๆ
Coaching card

เครื่องมือการโค้ชต่างๆ

www.pa ko rnb log .com
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การติดตามผล

ขอบเขตงาน Operation Package ติดตามผลการอบรม
 Package
•
•
•
•
•

# 1 : อัตราค่าบริการ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดาเนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กาหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริการ 8,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทีไ่ ด้รับจากผูเ้ ข้าฝึกอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริการ 15,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• พูด-คุยในเรื่องที่รบั ปากใน Class ว่าจะนาไปพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริการ 20,000 บาท/ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
• การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึน้ ใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนาไปฝึกฝน
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปใช้
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
• จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
• สรุปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึกอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นาเสนอให้ผู้บริหารสามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
www.pa ko rnb log .com
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จุดเด่นสถาบัน
มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ
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เครื่องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็นคู่มือการฝึกฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสูตรออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learningonline.in.th
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