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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
โปรแกรมกำรพัฒนำทีมงำนขำยครบวงจรมุ่งเน้นให้กำรพัฒนำตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั กำรทีมงำนขำย,
หัวหน้ำหน่วยงำน,

พนักงำนขำยและเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนงำนขำยทั้งหมดให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับ

ภำพรวมด้ำนกำรตลำด และกำรขำยเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรงำนขำยและกำรบริ กำรลูกค้ำได้เข้ำใจ
อย่ำงแท้จริ ง
ทีมงำนขำยนับว่ำเป็ นทีมงำนกองหน้ำที่สำคัญ
เพรำะเป็ นกลุ่มบุคคลที่จะสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้นกับ
องค์กร เพื่อให้องค์กรก้ำวเดินต่อไปได้ ดังนั้นกำรพัฒนำให้ทีมงำนมีควำมแข็งแกร่ ง ย่อมเป็ นสิ่ งที่มีควำมจำเป็ น
อย่ำงยิง่ โดยเนื้ อหำของโปรแกรมครอบคลุมส่ วนต่ำงๆ ดังนี้
➢ ผู้จัดกำรทีมงำนขำย/หัวหน้ ำหน่ วยงำนขำย

• วิสัยทัศน์ในกำรมองตลำด
• กำหนดเป้ ำหมำยอย่ำงแม่นยำ
• กำรคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อกำรแข่งขันในธุ รกิจ
• กำรพัฒนำภำวะผูน้ ำให้จูงใจทีมงำนขำยได้
• กำรสอนงำนและดูแลทีมงำนอย่ำงเป็ นระบบ
• กำรสร้ำงทีมงำนให้เป็ นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง
➢ พนักงำนขำย/พนักงำนสนับสนุนงำนขำย

• รักในงำนขำย
• มองเป้ำหำยเป็ นเรื่ องท้ำทำยควำมสำมำรถ
• ทำงำนขำยอย่ำงเป็ นระบบ
• บริ หำรงำนลูกค้ำด้วยควำมมุ่งมัน่
หลักสู ตรย่อยในแต่ละเรื่ องจะมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสำมำรถนำไปใช้ได้จริ งสอดคล้องและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้นกับตัวเอง ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้เป็ นผูค้ ิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำด้วยตัวเอง ทำให้เกิดควำมเข้ำใจในสิ่ งที่จะ
นำไปใช้ได้อย่ำงแท้จริ ง
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โปรแกรมกำรฝึ กอบรมในรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนกำหนด
เป้ ำหมำยในกำรเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และอำจำรย์ใช้ลกั ษณะกำรโค้ชชิ่งและดึงศักยภำพของตัวเองออกมำใช้
มำกที่สุด ด้วยแนวทำงที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือกเอง ทำให้สำมำรถนำไปใช้งำนได้จริ ง
โปรแกรมนี้ นอกจำกผูจ้ ดั กำรทีมงำนขำยและหัวหน้ำหน่วยงำนขำยได้รับกำรฝึ กอบรมตำมหลักสู ตร
ของตัวเองแล้วยังต้องเข้ำร่ วมสังเกตกำรณ์กำรฝึ กอบรมของพนักงำนขำยด้วย
เพื่อให้เห็นภำพถึงจุดเด่นและ
ข้อจำกัดของพนักงำนขำยระหว่ำงกำรฝึ กอบรม ทำให้สำมำรถพัฒนำทีมงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผลมำกยิง่ ขึ้น
เพรำะมองเห็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นใน Class ด้วยตัวเอง
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แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรพัฒนำทีมงำนขำยครบวงจร
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วัตถุประสงค์ ของโปรแกรม
ของโปรแกรม
• เพื่อพัฒนำให้ทีมงำนขำยมีกำรทำงำนที่สอดคล้องกันภำยในทีมงำนมำกขึ้น เพรำะเห็นภำพ

เดียวกัน
• เพื่อทำให้ผจู ้ ดั กำรทีมงำนขำยสำมำรถผลักดันยอดขำยผ่ำนพนักงำนขำยได้ง่ำยขึ้น เพรำะ

พนักงำนขำยไม่มีกำรพัฒนำตัวเอง และทำงำนตำมระบบงำนขำยที่กำหนดขึ้น
• เพื่อกระตุน้ ให้พนักงำนขำย เกิดควำมเข้ำใจในงำนขำยมำกขึ้น ทำงำนขำยอย่ำงเป็ นระบบ

มองเห็นตลำดและลูกค้ำเป้ ำหมำยได้ชดั เจนขึ้น มีวธิ ี กำรเอำชนะข้อโต้แย้งของลูกค้ำได้เป็ น
อย่ำงดี
• เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่ องในกำรพัฒนำ และเกิดควำมมัน่ ใจในกำรนำไปใช้เพรำะทุกคนเห็น

ภำพระบบงำนแนวเดียวกัน ง่ำยต่อกำรบริ หำรงำน

สิ่ งที่คำดหวังว่ ำจะเกิดกำรเปลีย่ นแปลง
➢ ผู้จัดกำรปรับเปลีย่ นตัวเองในเรื่ องต่ ำงๆ เช่ น
• กำรมีวสิ ัยทัศน์
• กำรวิเครำะห์สภำวะกำรแข่งขันได้อย่ำงแม่นยำ
• บริ หำรงำนขำยด้ำนกำรจูงใจทีมงำนได้ดีข้ ึน
• สร้ำงทีมงำนให้เกิดควำมกระตือรื อร้นและมุ่งมัน่ ในเป้ ำหมำย

➢ พนักงำนขำย/หน่ วยงำนสนับสนุนปรับเปลีย่ นตัวเองในเรื่ อง…
• บริ หำรงำนขำยอย่ำงเป็ นระบบ
• มองเห็นโอกำสมำกกว่ำอุปสรรคที่เกิดขึ้น
• มุ่งมัน่ กับเป้ ำหมำยยอดขำยเพิ่มขึ้น
• ทำงำนเป็ นทีมเวิร์คมำกขึ้น

➢ กำรเปลีย่ นแปลงด้ ำนงำนขำยทีเ่ กิดขึน้ เช่ น
• ยอดขำยของทีมงำนเพิ่มขึ้น
• สร้ำงลูกค้ำคำดหวังได้ง่ำยขึ้นและมำกขึ้น
• ปิ ดกำรขำยด้ำน Sales Cycle ที่เร็ วขึ้น
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รำยชื่ อหลักสู ตรสำหรับโปรแกรมกำรพัฒนำทีมงำนขำยครบวงจร
1.
2.
3.
4.

หลักสู ตรกำรพัฒนำทักษะนักขำยพิชิตเป้ำหมำย (สำหรับ Sales) หลักสู ตร 1 วัน
หลักสู ตรกำรพัฒนำทักษะกำรขำยเชิงกลยุทธ์ (สำหรับ Sales) หลักสู ตร 1 วัน
หลักสู ตรกำรพัฒนำทักษะผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำย (สำหรับหัวหน้ำงำน/ Manager) หลักสู ตร 1 วัน
หลักสู ตรกำรพัฒนำผูจ้ ดั กำรทีมขำย…ต้องเป็ นโค้ช (สำหรับหัวหน้ำงำน/ Manager) หลักสู ตร 1 วัน
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แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้ เกิดกำรเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ ำงยัง่ ยืน
“กำรเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดำเนินกำรอย่ ำงต่ อเนื่องและมีควำมสุ ขทีไ่ ด้ ทำ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึ กอบรมนับว่ำเป็ นเรื่ องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมดำเนิ นกำรฝึ กฝนในเรื่ องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำน
ก็จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมื่อมีควำมมัน่ ใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นำต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึ กอบรมและเขำ
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีข้ ึน

กิจกรรมทีส่ ำมำรถดำเนินกำรได้ มดี ังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กำรบ้ำนสำหรับกำรนำไปฝึ กฝนหลังกำรอบรม
เอกสำรอ้ำงอิงสำหรับนำไปประกอบกำรฝึ กฝน
เว็บไซด์ดำ้ นกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อศึกษำเรื่ องต่ำงๆเพิม่ เติมที่ pakornblog.com
จดหมำย Reminder จำกอำจำรย์ปกรณ์แวะมำทักทำย
สมัคร Mailing List รับข่ำวสำรด้ำนกำรพัฒนำ
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม วิทยำกรผูช้ ่วย (มีค่ำใช้จ่ำย)
กำรสร้ำงโครงกำรร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
กำรดำเนินกำร Clinic โดยอำจำรย์ปกรณ์ (มีค่ำใช้จ่ำย)

ผลลัพธ์จำกกำรฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำไปพัฒนำ แต่จะหยุดกำรพัฒนำ
กลำงคันเพรำะไม่สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้เขำสำมำรถพัฒนำตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขำเอง

โดยสรุปแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองอย่ ำงต่ อเนื่องสำมำรถทำได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ ำอบรม พัฒนำตนเอง โดยใช้
•
•

กำรบ้ำนที่ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
เอกสำรเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึ กฝน
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•
•
•
•

2.

ติดตำมผลกำรอบรมโดย HRD ของ บริษทั ลูกค้ ำ
•
•

3.

แหล่งควำมรู ้เตือนควำมทรงจำในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ควำมรู ้ส่งตรงถึงที่ จำก ทีม วิทยำกรผูช
้ ่วย ถึงผูเ้ ข้ำอบรม
จดหมำย Reminder (ทักทำย) จำกอำจำรย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ (3 เดือน)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยผูเ้ ข้ำอบรมเอง หรื อ ร่ วมกับ HRD (ถ้ำมี)
ตำมกำรบ้ำนที่ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผเู ้ ข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
HRD

ติดตำมผลกำรอบรม โดย วิทยำกรผู้ช่วย ของ อำจำรย์ ปกรณ์
•

ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุ ปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โดย อ.ปกรณ์

ดำเนินฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู ้ ข้ำอบรมทำกำรบ้ำน (งำนที่ผเู ้ ข้ำอบรมบอกว่ำต้องกำรไป
พัฒนำ) และ อำจำรย์ มำให้คำแนะนำ
กรณี กำรติดตำมผลแบบมีค่ำใช้จ่ำยหำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณำติดต่อทีมงำนเพื่อขอรำยละเอียด
รู ปแบบและกำรดำเนินกำรเพื่อนำเสนอเพิม่ เติม
•

www.en tra in in g. net

www.pa ko rnb log . com 02-7322345 , 02-3748638
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