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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
โปรแกรมกำรพัฒนำทีมงำนขำยครบวงจรมุ่งเน้นให้กำรพัฒนำตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรทีมงำนขำย,
หัวหน้ำหน่วยงำน,

พนักงำนขำยและเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนงำนขำยทั้งหมดให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับ

ภำพรวมด้ำนกำรตลำด และกำรขำยเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนขำยและกำรบริกำรลูกค้ำได้เข้ำใจ
อย่ำงแท้จริง
ทีมงำนขำยนับว่ำเป็นทีมงำนกองหน้ำที่สำคัญ
เพรำะเป็นกลุ่มบุคคลที่จะสร้ำงรำยได้ให้เกิดขึ้นกับ
องค์กร เพื่อให้องค์กรก้ำวเดินต่อไปได้ ดังนั้นกำรพัฒนำให้ทีมงำนมีควำมแข็งแกร่ง ย่อมเป็นสิ่งที่มีควำมจำเป็น
อย่ำงยิ่ง โดยเนื้อหำของโปรแกรมครอบคลุมส่วนต่ำงๆ ดังนี้
 ผู้จัดกำรทีมงำนขำย/หัวหน้ำหน่วยงำนขำย

 วิสัยทัศน์ในกำรมองตลำด
 กำหนดเป้ำหมำยอย่ำงแม่นยำ
 กำรคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อกำรแข่งขันในธุรกิจ
 กำรพัฒนำภำวะผู้นำให้จูงใจทีมงำนขำยได้
 กำรสอนงำนและดูแลทีมงำนอย่ำงเป็นระบบ
 กำรสร้ำงทีมงำนให้เป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง
 พนักงำนขำย/พนักงำนสนับสนุนงำนขำย

 รักในงำนขำย
 มองเป้ำหำยเป็นเรื่องท้ำทำยควำมสำมำรถ
 ทำงำนขำยอย่ำงเป็นระบบ
 บริหำรงำนลูกค้ำด้วยควำมมุ่งมั่น
หลักสูตรย่อยในแต่ละเรื่องจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถนำไปใช้ได้จริงสอดคล้องและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้นกับตัวเอง ฝึกให้ผู้เรียนได้เป็นผู้คิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำด้วยตัวเอง ทำให้เกิดควำมเข้ำใจในสิ่งที่จะ
นำไปใช้ได้อย่ำงแท้จริง
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โปรแกรมกำรฝึกอบรมในรูปแบบกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) กระตุ้นให้ผู้เรียนกำหนด
เป้ำหมำยในกำรเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และอำจำรย์ใช้ลักษณะกำรโค้ชชิ่งและดึงศักยภำพของตัวเองออกมำใช้
มำกที่สุด ด้วยแนวทำงที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ทำให้สำมำรถนำไปใช้งำนได้จริง
โปรแกรมนี้นอกจำกผู้จัดกำรทีมงำนขำยและหัวหน้ำหน่วยงำนขำยได้รับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร
ของตัวเองแล้วยังต้องเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรฝึกอบรมของพนักงำนขำยด้วย
เพื่อให้เห็นภำพถึงจุดเด่นและ
ข้อจำกัดของพนักงำนขำยระหว่ำงกำรฝึกอบรม ทำให้สำมำรถพัฒนำทีมงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
เพรำะมองเห็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นใน Class ด้วยตัวเอง
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แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรพัฒนำทีมงำนขำยครบวงจร
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วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ของโปรแกรม
 เพื่อพัฒนำให้ทีมงำนขำยมีกำรทำงำนที่สอดคล้องกันภำยในทีมงำนมำกขึน
้ เพรำะเห็นภำพ

เดียวกัน
 เพื่อทำให้ผู้จัดกำรทีมงำนขำยสำมำรถผลักดันยอดขำยผ่ำนพนักงำนขำยได้ง่ำยขึ้น เพรำะ

พนักงำนขำยไม่มีกำรพัฒนำตัวเอง และทำงำนตำมระบบงำนขำยที่กำหนดขึ้น
 เพื่อกระตุ้นให้พนักงำนขำย เกิดควำมเข้ำใจในงำนขำยมำกขึ้น ทำงำนขำยอย่ำงเป็นระบบ

มองเห็นตลำดและลูกค้ำเป้ำหมำยได้ชัดเจนขึ้น มีวิธีกำรเอำชนะข้อโต้แย้งของลูกค้ำได้เป็น
อย่ำงดี
 เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำ และเกิดควำมมั่นใจในกำรนำไปใช้เพรำะทุกคนเห็น

ภำพระบบงำนแนวเดียวกัน ง่ำยต่อกำรบริหำรงำน

สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดกำรปรับเปลี่ยนตัวเองในเรือ่ งต่ำงๆ เช่น
 กำรมีวิสัยทัศน์
 กำรวิเครำะห์สภำวะกำรแข่งขันได้อย่ำงแม่นยำ
 บริหำรงำนขำยด้ำนกำรจูงใจทีมงำนได้ดีขึ้น
 สร้ำงทีมงำนให้เกิดควำมกระตือรือร้นและมุ่งมัน
่ ในเป้ำหมำย

 พนักงำนขำย/หน่วยงำนสนับสนุนปรับเปลี่ยนตัวเองในเรือ่ ง…
 บริหำรงำนขำยอย่ำงเป็นระบบ
 มองเห็นโอกำสมำกกว่ำอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 มุ่งมั่นกับเป้ำหมำยยอดขำยเพิ่มขึ้น
 ทำงำนเป็นทีมเวิร์คมำกขึ้น

 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนงำนขำยที่เกิดขึ้น เช่น
 ยอดขำยของทีมงำนเพิ่มขึ้น
 สร้ำงลูกค้ำคำดหวังได้ง่ำยขึ้นและมำกขึ้น
 ปิดกำรขำยด้ำน Sales Cycle ที่เร็วขึ้น
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รำยชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมกำรพัฒนำทีมงำนขำยครบวงจร
1.
2.
3.
4.

หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะนักขำยพิชิตเป้ำหมำย (สำหรับ Sales) หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรขำยเชิงกลยุทธ์ (สำหรับ Sales) หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะผู้จัดกำรฝ่ำยขำย (สำหรับหัวหน้ำงำน/ Manager) หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรกำรพัฒนำผู้จัดกำรทีมขำย…ต้องเป็นโค้ช (สำหรับหัวหน้ำงำน/ Manager) หลักสูตร 1 วัน

รายละเอียด และเนื้อหาหลักสูตร

1. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะนักขำยพิชิตเป้ำหมำย (สำหรับ Sales) หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/แนวควำมคิด


สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขำยที่มีใจเต็มร้อยกับงำนขำย มุ่งมั่นกับ เป้ำหมำยที่ได้รับ
เอำชนะปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆได้ด้วยตัวเอง มีกำรวำงแผนกำรทำงำนที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มี
ควำมกระตือรือร้น เกี่ยวกับงำนขำยตลอดเวลำโทษสภำพแวดล้อม แต่ใช้กำรพัฒนำตัวเองเพื่อเอำชนะ
เป้ำหมำยเป็นหลัก



นักขำยโดยส่วนใหญ่ จะได้รับกำรพัฒนำเรื่องทักษะกำรขำย (Hard Skill ) เป็นหลักแต่มีน้อยคนทีไ่ ด้เข้ำ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนควำมมุ่งมั่นในกำรพิชิตเป้ำหมำย (Soft Skill) ทำให้กำรทำงำน
ขำยในยุควิกฤตนี้ เป็นไปด้วยควำมยำกลำบำกมำกขึ้น เพรำะพนักงำนขำยจะท้อถอยบ่อยๆ ไม่กล้ำพบ
ลูกค้ำเพรำะไม่มีเรื่องจะพูดคุย แต่ถ้ำนักขำยมีทัศนคติเชิงบวกต่องำนขำยและรักในงำนขำยอย่ำงแท้จริง
แล้วจะสำมำรถเอำชนะปัญหำไปได้



กำรบริหำรงำนขำยเป็นหัวใจสำคัญที่นักขำยต้องมีกำรพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ นักขำยสมัยใหม่จะไม่
เพียงแต่ขำยของ แต่จะบริหำรงำนขำยเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจ โดยกำรให้ควำมสำคัญที่ควำม
ต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังกำรขำย และมีควำมสุขที่ได้ดำเนินกำรขำยมำกกว่ำที่คำนึงถึงแต่ผลลัพธ์
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วัตถุประสงค์
เพี่อสร้ำงนักขำยให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องำนขำย และมองเป้ำหมำยที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ำทำยอยำกที่จะ
บรรลุควำมสำเร็จ
 เพื่อทำให้นักขำยเข้ำใจกระบวนกำร กำรทำงำนขำยอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถเผชิญกับอุปสรรคได้อย่ำง
มั่นใจ
 เพื่อพัฒนำให้นักขำยสำมำรถสร้ำงคุณค่ำของตัวเอง โดยกำรดึงศักยภำพที่มีอยู่ออกมำใช้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
 เพื่อส่งเสริมให้นักขำยสำมำรถค้นหำแนวทำงในกำรทำงำนที่เป็น Style ของตัวเอง


หัวข้อหลักในกำรพัฒนำนักขำยมืออำชีพ




สิ่งที่ต้องนำมำวิเครำะห์ก่อนดำเนินงำนขำย
 ขนำดของตลำดที่เรำรับผิดชอบ
 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่เรำมุ่งหวัง
 สภำวะกำรแข่งขันในปัจจุบัน
 ข้อมูลเบื้องต้นของ 4 P
 เป้ำหมำยยอดขำยกับควำมเป็นไปได้
ขั้นตอนในกำรดำเนินงำนขำย
 กำหนดเป้ำหมำยยอดขำย รำยปี,รำยเดือน
 วำงแผนกำรทำงำนอย่ำงละเอียด
 กำรลงมือปฏิบัติตำมแผนงำนทันที
 หมั่นตรวจสอบ และประเมินยอดขำยอย่ำง
สม่ำเสมอ
 ปรับเปลี่ยนวิธีกำรทำงำนให้เหมำะสม





ประเด็นสำคัญที่ต้องคิดระหว่ำงดำเนินงำนขำย
 ค้นหำ “ควำมต้องกำร” ของลูกค้ำ
 บริหำรยอดขำยด้วย “Sales Pipeline”
 เข้ำถึงบุคคลที่สำมำรถตัดสินใจได้
 จัดทำแบบฟอร์ม ประเมินลูกค้ำคำดหวัง
 ดำเนินกำรขำยตำมกระบวนกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ควรต้องพัฒนำ
 ทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำน
 ยึดมั่นในวินัยกำรทำงำน
 มีควำมรับผิดชอบในเป้ำหมำย
 มุ่งมั่น ทุ่มเท กับงำนขำยจนกว่ำจะสำเร็จ
 สร้ำงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงำนขำย

 ผู้จัดกำรทีมงำนขำย

 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ำยขำย

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนขำยและกำรตลำด

www.e nt rai ni ng. net
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แนวทำงกำรอบรมนักขำย
 กำรฝึกอบรมทำให้นักขำยเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตำมแนวทำงกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult

Learning)

ซึ่งนัก

ขำยจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตำมที่ตัวเองรู้สึกว่ำเหมำะสมกับ Style ของตัวเอง

 วิทยำกรใช้กระบวนกำร Coaching เพื่อดึงศักยภำพของนักขำยที่หลบซ่อนอยู่ออกมำด้วยนักขำยเองโดย
ทำให้นักขำยมองเห็นตัวเอง และอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อ เป้ำหมำยของตัวเอง โดยกำร
สร้ำงทัศนคติเชิงบวกต่องำนขำยที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

 สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในกำรที่นักขำยอยำกจะพิชิตเป้ำหมำยยอดขำยให้ได้ โดย
สำมำรถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องำนขำยได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพรำะเข้ำใจว่ำ
“กำรขำยเป็นเกมกำรถูกปฏิเสธ” จึงสร้ำงแนวทำงเพื่อเอำชนะได้ด้วยตัวเอง

 กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรทำงำนขำย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดกำรเรียนรู้จำกชีวิต
จริงของผู้อื่น อีกทั้งกำรทำ Work shop เพื่อให้สำมำรถนำไปฝึกฝนอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกกำรฝึกอบรม
เสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดควำมสนุกสนำนและอยำกเรียนรูม้ ำกขึ้น

ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำง Work Shop หัวข้อ “กำรทำพิมพ์เขียวงำนขำยของตัวเอง”
วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้พนักงำนขำยสำมำรถวำงแผนลูกค้ำเป้ำหมำยที่คำดหวังจะดำเนินกำรปิดกำรขำยได้มีมำก
น้อยแค่ไหน
 เพื่อทำให้พนักงำนมองเห็นภำพงำนขำยของตัวเองกับลูกค้ำเป้ำหมำยหลักว่ำเรำต้องดำเนินกำร
อย่ำงไรกับเขำบ้ำง
www.e nt rai ni ng. net

www. pak ornbl og. com 02-7322345 , 02-3748638

Page 9 of 28

OLPG3.1 – การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร



แนวทำงในกำรดำเนินกำร






คัดเลือกลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก โดยใช้ทฤษฎี 80 : 20 หมำยถึงลูกค้ำที่ให้ผลตอบแทนที่บริษัทค่อนข้ำง
สูงมำทำ Blue Print
กำหนดรำยชื่อลูกค้ำหลักลงในตำรำงเพื่อกำรวิเครำะห์ โดยในตำรำงมีหัวข้อหลัก ดังนี้
ตำรำง Blue Print อำจทำเป็นประจำปี หรือ ประจำเดือน และคอย Update อยู่เรื่อยๆ อำจะเริ่มต้นที่
Excel File แล้วขยำยไปเรื่อยๆ ก็ได้

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง








สำมำรถประมำณกำรรำยได้ทั้งปี ในเบื้องต้นได้ว่ำ มีลูกค้ำเท่ำไร
ผู้บริหำร สำมำรถใช้ในกำรติดตำม และช่วยเหลือพนักงำนขำย สำหรับลูกค้ำรำยใหญ่
พนักงำนขำยมีแผนในกำรทำงำนที่ชัดเจน แม่นยำ
กำรติดตำมผลใช้เวลำน้อย ไม่เสียเวลำกับลูกค้ำทัว่ ไป เน้นที่รำยสำคัญ
พยำกรณ์ยอดขำยได้แม่นยำขึ้น

รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ใช้ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม

(รูปแบบกำรฝึกอบรมโดยรวม)
 สรุปภำพรวมของหลักสูตร “นักคิดพิชิตเป้ำหมำย”
ทำให้รักใน งำนขำย มำกกว่ำกำรขำยได้
 ปัจจัยสำคัญต่ำงๆ สำมำรถมองเป็น .... อุปสรรค หรือ โอกำส
 เป้ำหมำย ต้องเป็นของเรำ และมองเห็นประโยชน์




สิ่งที่ผู้เข้ำอบรมชอบ


กำรทำงำนอย่ำงมีแบบแผน
 เป้ำหมำย









Blue Print

สำมำรถนำไปใช้ได้จริง

Sales Pipeline

กำรตอบคำถำม – ด้วยรูปแบบของ Coaching
 กำรเอำชนะคู่แข่งขัน – ที่ยึดลูกค้ำไว้ได้แล้ว
 กำรเข้ำพบผู้มีอำนำจตัดสินใจ (ระบบ “C”)
 กำรทำให้ลูกค้ำพูดข้อต่อรองก่อน – Menu (อำวุธ) ให้ลูกค้ำเลือก
 กำรทำให้หัวหน้ำยอมรับ – เข้ำไปบอกโดยตรง (ไม่ต้องนินทำ)

ประเด็นที่ทำให้ Class สนุก
กระตุ้นให้เกิดคำถำมยำกๆ
เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น (ไม่ตอ้ งเขียนก็ได้ ขอให้พูดคุยกัน)

www.e nt rai ni ng. net
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สร้ำงประเด็นเพื่อให้เขำนำไปใช้ เช่น
 เสนอโครงกำร
 พูดคุยกับหัวหน้ำ
 กำรขออนุมัติ

2. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรขำยเชิงกลยุทธ์ (สำหรับ Sales) หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/แนวควำมคิด
กำรพัฒนำทั กษะกำรขำยเชิงกลยุท ธ์ เป็นเรื่อ งสำคัญที่ไ ม่ ค่อ ยเร่งด่ว น เพรำะเทคนิคกำรขำยทั่วไป ก็
สำมำรถดำเนินกำรขำยได้ แต่นักขำยที่ต้องกำรพัฒนำตัวเองให้มีควำมสำมำรถเหนือ กว่ำนักขำยอื่นๆ จึงต้อ ง
มุ่งเน้นที่กำรสร้ำงเทคนิคกำรขำยเชิ งกลยุทธ์ เพื่อให้ตัวเองอยู่ในใจลูกค้ำ และทำงำนอย่ำงเป็นระบบ ลูกค้ำให้
ควำมเชื่อถือและไว้วำงใจ หลังจำกนั้น จึงเปลี่ยนบทบำทของตัวเอง จำกนักขำยธรรมดำให้เป็นนักขำยในฐำนะที่
ปรึกษำ ในควำมคิดของลูกค้ำให้ได้
องค์กรโดยส่วนใหญ่ ต้องกำรพัฒนำทีมงำนขำยให้สำมำรถพิชิตเป้ ำหมำยได้อย่ำงยั่งยืนและมั่นคง อยำก
ให้พนักงำนขำยมีควำมภักดีต่อองค์กร และสำมำรถบริหำรงำนขำยได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น ทักษะงำนขำยเชิงกล
ยุทธ์เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนำให้พนักงำนขำยได้ฝึกฝน และปฏิบัติอย่ำงเป็นประจำ ไม่สำมำรถทำเพียงครั้ง สองครั้ง
แล้วเลิกได้ ต้องทำให้นักขำยปฏิบัติงำนต่อเนื่อง จนกลำยเป็นธรรมชำติของนักขำย

วัตถุประสงค์







เพี่อพัฒนำพนักงำนขำย ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรเป้ำหมำย ยอดขำย อย่ำงเป็นระบบ มีกำรคิดเชิงกล
ยุทธ์ด้วยตัวเอง
เพื่อกระตุ้นให้พนักงำนขำยสร้ำง “คู่มือกำรขำย” ของตัวเอง ใช้ในกำรปฏิบัติ และฝึกฝนจนได้ทักษะ
งำนขำยคุณภำพ ใน Style ของตัวเอง
เพื่อปรับภำพลักษณ์พนักงำนขำยให้เป็นที่ปรึกษำงำนขำยให้กับลูกค้ำ
เพื่อมุ่งเน้นกำรพัฒนำตัวเอง และเกิดควำมภำคภูมิใจในตัวเอง

หัวข้อหลักในกำรพัฒนำนักขำยมืออำชีพ


กำรบริหำรจัดกำรเป้ำหมำยยอดนักขำยเชิงกลยุทธ์
 เปลี่ยนโจทย์ เป็น เป้ำหมำย, แผนงำน,
กำรปฏิบัติ

www.e nt rai ni ng. net



เทคนิคกำรสร้ำง “คู่มือกำรขำย” ของตัวเอง
 เป้ำหมำย (Goal)
 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก
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วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรแข่งขัน
กำหนดกลยุทธ์กำรขำยของตัวเอง
สร้ำงพลังกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง
ดำเนินงำนขำยจนบรรจุผลสำเร็จ







หลักกำรบริหำรลูกค้ำแต่ละประเภท
 ลูกค้ำองค์กรขนำดใหญ่
 ลูกค้ำองค์กรทั่วไป
 ร้ำนค้ำตัวแทนจำหน่ำย
 ผู้บริโภคทั่วไป







กำรวำงแผนงำนอย่ำงเป็นระบบ
สร้ำงทัศนคติ “ Yes !”

บทบำทของนักขำยในฐำนะที่ปรึกษำ
 สร้ำงภำพลักษณ์ที่ปรึกษำ
 นำเสนอเฉพำะสิ่งที่มีคุณค่ำ (ลูกค้ำ
ต้องกำร)
 สร้ำงเวทีกำรแข่งขันของตัวเอง
 คุณไม่ใช่ นักขำย ทั่วไป
กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำตัวเอง
(กำรบ้ำนสำหรับฝึกฝน)

แนวทำงกำรอบรมนักขำย


กำรฝึกอบรมทำให้นักขำยเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตำมแนวทำงกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
ซึ่งนักขำยจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตำมที่ตัวเองรู้สึกว่ำเหมำะสมกับ Style ของตัวเอง



วิทยำกรใช้กระบวนกำร Coaching เพื่อดึงศักยภำพของนักขำยที่หลบซ่อนอยู่ออกมำด้วย
นักขำยเองโดยทำให้นักขำยมองเห็นตัวเอง และอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้ำหมำย
ของตัวเอง โดยกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกต่องำนขำยที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในกำรที่นักขำยอยำกจะพิชิตเป้ำหมำยยอดขำย
ให้ได้ โดยสำมำรถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องำนขำยได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ
เพรำะเข้ำใจว่ำ “กำรขำยเป็นเกมกำรถูกปฏิเสธ” จึงสร้ำงแนวทำงเพื่อเอำชนะได้ด้วยตัวเอง
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรทำงำนขำย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดกำร
เรียนรู้จำกชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งกำรทำ Work shop เพื่อให้สำมำรถนำไปฝึกฝนอย่ำงต่อเนื่อง
หลังจำกกำรฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดควำมสนุกสนำนและอยำกเรียนรู้มำกขึ้น





ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงำนขำย

 ผู้จัดกำรทีมงำนขำย

 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ำยขำย

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนขำยและกำรตลำด
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ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “กำรทำพิมพ์เขียวงำนขำยของตัวเอง”
วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้พนักงำนขำยสำมำรถวำงแผนลูกค้ำเป้ำหมำยที่คำดหวังจะดำเนินกำรปิดกำรขำยได้มีมำก
น้อยแค่ไหน
 เพื่อทำให้พนักงำนมองเห็นภำพงำนขำยของตัวเองกับลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก ว่ำเรำต้องดำเนินกำร
อย่ำงไรกับเขำบ้ำง
แนวทำงในกำรดำเนินกำร
 คัดเลือกลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก โดยใช้ทฤษฎี 80 : 20 หมำยถึงลูกค้ำที่ให้ผลตอบแทนที่บริษัทค่อนข้ำง
สูงมำทำ Blue Print
 กำหนดรำยชื่อลูกค้ำหลังลงในตำรำงเพื่อกำรวิเครำะห์ โดยในตำรำงมีหัวข้อหลัก ดังนี้
 ตำรำง Blue Print อำจทำเป็นประจำปี หรือ ประจำเดือน และคอย Update อยู่เรื่อยๆ อำจะเริ่มต้นที่
Excel File แล้วขยำยไปเรื่อยๆ ก็ได้
ผลลัพธ์ที่คำดหวัง
 สำมำรถประมำณกำรรำยได้ทั้งปี ในเบื้องต้นได้ว่ำมีลูกค้ำเท่ำไร
 ผู้บริหำร สำมำรถใช้ในกำรติดตำม และช่วยเหลือพนักงำนขำย สำหรับลูกค้ำรำยใหญ่
 พนักงำนขำยมีแผนในกำรทำงำนที่ชัดเจน แม่นยำ
 กำรติดตำมผลใช้เวลำน้อย ไม่เสียเวลำกับลูกค้ำทัว่ ไปเน้นที่รำยสำคัญ
 พยำกรณ์ยอดขำยได้แม่นยำขึ้น
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รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ใช้ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
(รูปแบบกำรฝึกอบรมโดยรวม)








สรุปภำพรวมของหลักสูตร “นักคิดพิชิตเป้ำหมำย”
ทำให้รักใน งำนขำย มำกกว่ำกำรขำยได้
ปัจจัยสำคัญต่ำงๆ สำมำรถมองเป็น .... อุปสรรค หรือ โอกำส
เป้ำหมำย ต้องเป็นของเรำ และมองเห็นประโยชน์
สิ่งที่ผู้เข้ำอบรมชอบ
กำรทำงำนอย่ำงมีแบบแผน
 เป้ำหมำย










Blue Print

สำมำรถนำไปใช้ได้จริง

Sales Pipeline

กำรตอบคำถำม – ด้วยรูปแบบของ Coaching
 กำรเอำชนะคู่แข่งขัน – ที่ยึดลูกค้ำไว้ได้แล้ว
 กำรเข้ำพบผู้มีอำนำจตัดสินใจ (ระบบ “C”)
 กำรทำให้ลูกค้ำพูดข้อต่อรองก่อน – Menu (อำวุธ) ให้ลูกค้ำเลือก
 กำรทำให้หัวหน้ำยอมรับ – เข้ำไปบอกโดยตรง (ไม่ต้องนินทำ)
ประเด็นที่ทำให้ Class สนุก
กระตุ้นให้เกิดคำถำมยำกๆ
เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น (ไม่ตอ้ งเขียนก็ได้ ขอให้พูดคุยกัน)
สร้ำงประเด็นเพื่อให้เขำนำไปใช้ เช่น
 เสนอโครงกำร
 พูดคุยกับหัวหน้ำ
 กำรขออนุมัติ

3. หลักสูตรกำรพัฒนำผู้จัดกำรฝ่ำยขำยมืออำชีพ (สำหรับหัวหน้ำงำน/ Manager)

หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/แนวคิด
 ปัจจุบัน ธุรกิจภำยใต้กำรแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพำะกำรแข่งขันแบบไร้พรมแดนระดับโลกและกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมตลอดเวลำ ด้วยเหตุผลนี้ธุรกิจจึงต้องมีกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง
และมีประสิทธิภำพ กล่ำวคือ ธุรกิจจะต้องปรับปรุงกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้ดีเหนือกว่ำคู่แข่งขัน
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 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยที่ต้องกำรประสบควำมสำเร็จในอนำคต จะต้องเริ่มต้นด้วยกำรศึกษำกำรจัดกำรเชิงกล
ยุทธ์เพรำะสภำพแวดล้อมของธุรกิจมีควำมสลับซับซ้อนและมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจ
จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้ำผู้จัดกำรฝ่ำยขำยขำดควำมชำนำญในกำรกำหนด
กลยุทธ์และกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ก็จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แข่งขันไม่ได้
 กุญแจสำคัญอันหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะขององค์กรและทีมงำนที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะก็คือ พวกเขำต่ำงมี
ภำพที่ชัดเจนต่อสิ่งที่พวกเขำพยำยำมสร้ำงขึ้นมำร่วมกัน พวกเขำมีควำมเข้ำใจและกระตือรือร้นในด้ำน
เป้ำหมำยหลักและกำรแบ่งปันค่ำนิยมร่วมแก่กนั ทั้งค่ำนิยม (Valves) พันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์
(Vision) ได้ก่อให้เกิดลักษณะเฉพำะที่เชื่อมบุคลำกร ทีมงำน และองค์กร ให้สำมำรถตอบสนองและ
จัดกำรกับสถำนกำรณ์ใหม่ๆใดๆได้เป็นอย่ำงดี
 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยจึงต้องมีแนวควำมคิดที่จะสร้ำงและพัฒนำทีมงำนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำม
กระตือรือร้น และควำมมุ่งมั่น ที่จะผลักดันยอดขำยให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด โดยกำรมุ่งเน้นให้
ทุกๆคนในทีมงำนได้มีโอกำสเติบโตและขึน้ มำบริหำรงำนให้กับบริษัทในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
ในอนำคต
 กำรพัฒนำภำวะควำมเป็นผู้นำให้แก่ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยนับว่ำเป็นควำมจำเป็นอย่ำงมำก เพรำะยอดขำยของ
บริษัทได้ผูกกับผู้จัดกำรฝ่ำยขำย ที่ต้องผลักดันผลงำนผ่ำนทีมงำนขำยเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ดังนั้นผู้จัดกำรฝ่ำยขำยจึงต้องเป็นผู้นำที่ทรงคุณค่ำและสำมำรถคิดเชิงกลยุทธ์ได้อย่ำงดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร






เพี่อสร้ำงแนวควำมคิดเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้จัดกำรฝ่ำยขำย ด้วยเรื่องสำคัญ 9 เรื่อง ที่
ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยต้องดำเนินกำร
เพื่อทำให้ผู้จัดกำรสำมำรถพัฒนำภำวะผู้นำภำยในตัวเองได้ ด้วยตัวเอง และนำไปพัฒนำ
ทีมงำนเป็นที่ยอมรับจำกทีมงำน
เพื่อกระตุ้นให้ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยนำวิสัยทัศน์ ของตัวเองไปสร้ำงทีมงำน ให้มีประสิทธิผล
เป็น ”ทีมเวิร์ค“ ที่สร้ำงสรรค์ ทำงำนอย่ำงเป็นระบบ

ควำมคำดหวังของผู้บริหำรระดับสูงต่อผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
 กำรคิดเชิงกลยุทธ์ : ควำมสำมำรถในกำรหำวิธีกำรหรือทำงเลือกที่ดีที่สุด ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่อำจ

มี อุปสรรคและควำมไม่แน่นอนเพื่อนำไปสู่เป้ำหมำยยอดขำยที่ตั้งไว้
 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ : กระบวนกำรซึ่งรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 ประกำร คือ
1.

กำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์
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2.
3.

กำรกำหนดกลยุทธ์
กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์และกำรควบคุม

 ควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้จัดกำรฝ่ำยขำย : ผู้ประสบควำมสำเร็จ รับผิดชอบ 7 ประกำรนี้

กำหนดเป้ำหมำยยอดขำยและดำเนินกำรให้บรรลุผลสำเร็จ
2. สร้ำงนวัตกรรมและหำตลำดรองรับ
3. กำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ
4. กำหนดลำดับควำมสำคัญของงำนและทำงำนที่สำคัญ
5. จดจ่อกับกิจกรรมที่สำมำรถสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงสูงสุด
6. สร้ำงผลงำนและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์
7. เป็นผู้จัดกำรที่ดีให้เป็นแบบอย่ำงแก่ทีมงำน
 ควำมเป็นผู้นำรอบทิศทำง (360 องศำ) : ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยพัฒนำตัวเองเพื่อเป็นผู้นำ
1. รับฟังและเข้ำใจผู้อื่น
2. กำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์
3. กำรมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้ำหมำย
4. กำรสร้ำงและพัฒนำทีมงำนขำย
5. กำรมีทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำน
1.

หัวข้อหลักในกำรพัฒนำผู้จัดกำรฝ่ำยขำยมืออำชีพ
 ตรวจสุขภำพผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
 เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 ปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวเอง
 9 เรื่องสำคัญในกำรพิชิตเป้ำหมำยยอดขำย
1. กำรวิเครำะห์สภำวะตลำดในธุรกิจ
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้ำ
3. กำหนดกลยุทธ์ 7 Ps
4. กำรพยำกรณ์ยอดขำย
5. ฐำนข้อมูลลูกค้ำเพื่อกำรบริหำรงำน/กำรตัดสินใจ
6. กำรบริหำรกำรประชุมทีมงำนขำย
7. กลยุทธ์กำรตลำด
8. กลยุทธ์กำรขำย
9. กลยุทธ์กำรบริกำร
www.e nt rai ni ng. net

www. pak ornbl og. com 02-7322345 , 02-3748638

Page 16 of 28

OLPG3.1 – การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร

 หลุมพรำงด้ำนกำรบริหำรทีมงำนขำย
 บทบำทที่สำคัญของผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
 กำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 ภำวะควำมเป็นผู้นำ (Leadership)
 กำรบริหำรทีมงำนขำย (Sales Management)
 กรณีศึกษำต่ำงๆ
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ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดกำรทีมงำนขำย

 ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรขำย

 ผู้บริหำรงำนขำย



เจ้ำของธุรกิจขนำดย่อม

ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “สร้ำงฝันที่เป็นจริง ” : ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ให้กับทีมงำน
วิธีปฏิบัติ
 เขียนเป้ำหมำย (ควำมฝัน) ที่ตั้งใจทำให้สำเร็จสัก 1 เรื่อง
 เป้ำหมำยของฉัน คือ ...................................
 สำรวจเป้ำหมำย (ควำมฝัน) ของตัวเอง ดังนี้
 เป้ำหมำยนี้ดึงดูดควำมสนใจของฉันมำกแค่ไหน ?
 เป้ำหมำยนี้ฉันอยำกได้เองหรือคนอื่นสั่งให้ฉันทำ
 ฉันมีแผนงำนเกี่ยวกับเป้ำหมำย ดังนี้
1. .................................................
2. ……………………………….
3. ……………………………….
 หำกเป้ำหมำยนี้สำเร็จฉันมีควำมรู้สึกอย่ำงไร ?
 ฉันควรบอกใครให้รู้เกี่ยวกับเป้ำหมำยนี้บ้ำง ?
 ตอบคำถำมให้ครบถ้วนแล้วแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม
ผลที่จะได้รับ
 เมื่อเรำตอบคำถำมเหล่ำนีไ้ ด้ครบ ควำมรู้สึกของเรำเกี่ยวกับเป้ำหมำย (ควำมฝัน) นี้จะชัดเจนยิ่งขึ้น
ทุกอย่ำงจะสะท้อนให้เรำเห็นว่ำ เรำมีโอกำสหรือแนวโน้มที่จะบรรลุเป้ำหมำย(ควำมฝัน) นี้มำกน้องแค่ไหน ยิ่ง
ชัดยิ่งมีโอกำสมำก
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กำรนำไปฝึกต่อไป
 คนส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยที่ไม่ชัดเจน ทำให้เส้นทำงเดินไปถึงเป้ำหมำยนั้นไม่ชัดเจนไป ด้วยกำรทุ่มเท
กำรทำงำนเพื่อไปให้ถึงเป้ำหมำยก็จะน้อยลง หำกผู้ทำไม่ชัดเจนในเป้ำหมำยแล้ว ทีมงำนย่อมพร่ำมัวใน
เป้ำหมำย เช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่กำหนดเป้ำหมำยควรทำให้เกิดควำมชัดเจนด้วยกำรตั้งคำถำมกับตัวเองก่อน
หำกยังตอบคำถำมต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้ไม่ครบ
ให้พยำยำมคิดแล้วตอบให้ครบถ้วนก่อนกำรลงมือทำเพรำะ
ไม่เช่นนั้น เรำอำจหยุดเป้ำหมำยกลำงคันเมื่อเจออุปสรรคได้

4. หลักสูตรผู้จัดกำรทีมงำนขำย..ต้องเป็นโค้ช (สำหรับหัวหน้ำงำน/ Manager)
หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/แนวคิด
 ผู้จัดกำรทีมขำย จำเป็นต้องมีควำมสำมำรถ 3 ด้ำนหลักๆ คือ
 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
 ภำวะควำมเป็นผู้นำ
 กำรบริหำรทีมงำน
 กำรมีควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำน ยังไม่เพียงพอ ผู้จัดกำรทีมงำนขำยต้องสำมำรถดึงศักยภำพของทีมงำน
ซึ่งยังไม่ได้ถูกใช้ ออกมำใช้ได้อย่ำงเต็มที่ และต้องคอยกระตุ้นให้เกิดควำมฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลำ เพื่อทำให้
สำมำรถพิชิตเป้ำหมำยที่ต้องกำรได้ บทบำทที่เหมำะสมคือกำรเป็นโค้ชให้กับทีมงำน
 ผู้จัดกำรที่ใช้บทบำทโค้ชในกำรพัฒนำทีมงำน จำเป็นต้องเข้ำใจควำมต้องกำรของบุคลำกรภำยในทีม,
สังเกตข้อจำกัดและอุปสรรค์ที่ทีมงำนเผชิญอยู่ จะได้ดำเนินกำรชี้แนะ เพื่อให้ทีมงำนสำมำรถเอำชนะ
อุปสรรคได้ด้วยตัวของเขำเอง และทำให้ทีมงำนมุ่งมั่นในกำรทำงำนให้บรรลุป้ำหมำยของตัวเอง เรำเรียก
แนวทำงนี้ว่ำ กำรโค้ชชิ่ง (Coaching)
 กำรแข่งขันที่รุนแรง และกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้จัดกำรจะบริหำรทีมงำนได้ดีควรพัฒนำตัวเอง
ให้เป็นโค้ชที่ดีด้วย โดยทำให้ทีมงำนดึงศักยภำพของเขำออกมำเอง ด้วยตัวของเขำเอง ไม่สำมำรถสั่งให้
ทำเหมือนแต่ก่อนได้อกี แล้ว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อทำให้ผู้จัดกำรทีมงำนขำยพัฒนำตัวเอง เพื่อเป็นโค้ชให้กับทีมงำน
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 เพื่อให้ผู้จัดกำรทีมงำนเข้ำใจเทคนิคต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรโค้ชชิ่งทีมงำน และสำมำรถนำไปใช้ตำม
ควำมเหมำะสมของตัวเอง
 เพื่อสร้ำงกระบวนกำรกำรโค้ชชิ่งของตัวเองขึ้นมำ ด้วยตัวเอง และนำไปใช้พัฒนำทีมงำน โดย
กำรฝึกฝนต่อไป

เนื้อหำของหลักสูตร (Course Outline)


หัวใจสำคัญของผู้จัดกำรทีมงำนขำย (คุณสมบัตทิ ี่ดี)






กำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic)
กำรพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเอง (Leadership)
กำรบริหำรทีมงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
(Management)









คุณสมบัติพนักงำนขำยที่องค์กรต้องกำร
หลุมพรำงของพนักงำนขำยที่พบบ่อย
เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำงทำงควำมคิด
ก้ำวข้ำมอุปสรรคของกำรเปลี่ยนแปลง



กำรกำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน (Set Goal)
 กำรสรุปผล (Conclusion)
 กำรแสดงบทบำทสมมติร่วมกัน
(Role Playing)


(ดึงศักยภำพ)




กำรเกริ่นนำเพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจ
(Trust)
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน (Communication)
กำรถำมคำถำม (Questioning) และกำร
ฟัง (Listening)
กำรให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive
Feedback)

เทคนิคกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ทีมงำน


กระบวนกำรในกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ได้
ประสิทธิภำพ


โค้ช.. ทีมงำนขำยคุณภำพ (เข้ำใจทีมงำน)






เรียนรู้ธรรมชำติของมนุษย์
เข้ำใจควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล
กำรใช้คำถำมและรับฟังอย่ำงตั้งใจ
จิตวิทยำกำรบริหำรและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำ



กำรบ้ำนสำหรับนำกลับไปฝึกฝน

ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดกำรทีมงำนขำย

 ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรขำย

 ผู้บริหำรงำนขำย

 เจ้ำของธุรกิจขนำดย่อม
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กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
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ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “สร้ำงฝันที่เป็นจริง ” : ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ให้กับทีมงำน
วิธีปฏิบัติ
 เขียนเป้ำหมำย (ควำมฝัน) ที่ตั้งใจทำให้สำเร็จสัก 1 เรื่อง
 เป้ำหมำยของฉัน คือ ...................................
 สำรวจเป้ำหมำย (ควำมฝัน) ของตัวเอง ดังนี้
 เป้ำหมำยนี้ดึงดูดควำมสนใจของฉันมำกแค่ไหน?
 เป้ำหมำยนี้ฉันอยำกได้เองหรือคนอื่นสั่งให้ฉันทำ
 ฉันมีแผนงำนเกี่ยวกับเป้ำหมำย ดังนี้
1. .................................................
2. ……………………………….
3.……………………………….
 หำกเป้ำหมำยนี้สำเร็จฉันมีควำมรู้สึกอย่ำงไร?
 ฉันควรบอกใครให้รู้เกี่ยวกับเป้ำหมำยนี้บ้ำง?
 ตอบคำถำมให้ครบถ้วนแล้วแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม
ผลที่จะได้รับ
 เมื่อเรำตอบคำถำมเหล่ำนีไ้ ด้ครบ ควำมรู้สึกของเรำเกี่ยวกับเป้ำหมำย (ควำมฝัน) นี้จะชัดเจนยิ่งขึ้น
ทุกอย่ำงจะสะท้อนให้เรำเห็นว่ำ เรำมีโอกำสหรือแนวโน้มที่จะบรรลุเป้ำหมำย (ควำมฝัน) นี้มำกน้อยแค่ไหน
ยิ่งชัดยิ่งมีโอกำสมำก
กำรนำไปฝึกต่อไป
 คนส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยที่ไม่ชัดเจน ทำให้เส้นทำงเดินไปถึงเป้ำหมำยนั้นไม่ชัดเจนไป ด้วยกำรทุ่มเท
กำรทำงำนเพื่อไปให้ถึงเป้ำหมำยก็จะน้อยลง หำกผู้ทำไม่ชัดเจนในเป้ำหมำยแล้ว ทีมงำนย่อมพร่ำมัวใน
เป้ำหมำย เช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่กำหนดเป้ำหมำยควรทำให้เกิดควำมชัดเจนด้วยกำรตั้งคำถำมกับตัวเอง
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ก่อน หำกยังตอบคำถำมต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้ไม่ครบ ให้พยำยำมคิดแล้วตอบให้ครบถ้วนก่อนกำรลงมือทำเพรำะ
ไม่เช่นนั้น เรำอำจหยุดเป้ำหมำยกลำงคันเมื่อเจออุปสรรคได้

รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ใช้ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
(รูปแบบกำรฝึกอบรมโดยรวม)


สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ (Ice Breaking)
 แนะนำตัวเอง
 ชื่อ-นำมสกุล (ชื่อเล่น)
 ตลำด/ธรกิจ ที่รับผิดชอบอยู่
 ควำมฝัน
 จุดเด่นของทีมงำน
Note: กำรแนะนำตัวทั่วไป แล้วเพิ่ม ควำมฝัน เพื่อให้ผู้จัดกำรมองเห็นว่ำ วันนี้เรำบอกเล่ำทิศทำงของทีม
ให้น้องๆฟังหรือไม่ น้องๆยอมรับ และอยำกไปด้วยหรือไม่ จุดเด่นของทีม เพื่อให้เห็นว่ำ
ผู้จัดกำรคิดอย่ำงไรกับทีมงำน ถ้ำคิดบวก พลังในกำรพัฒนำจะมีสูงกว่ำ คิดลบ
 คำสำคัญ (keywords)
 ศักยภำพ : น้องๆใช้ไปเต็มที่แค่ไหน? เรำจะเพิ่มอย่ำงไร ?
 เป้ำหมำย : Sales ส่วนใหญ่ รู้สึกว่ำ เป้ำหมำย เป็นสิ่งที่ผู้จัดกำรให้มำ ทำให้ควำม
กระตือรือร้น มีนอ้ ยกว่ำเป้ำหมำยที่เป็นของตัวเอง
 จับถูก :
Sales รู้สึกอย่ำงไรกับ Manager
จับถูก ได้หรือไม่ ?
Manager รู้สึกอย่ำงไรกับ Sales
 กำรพัฒนำ : เรำมีแผนพัฒนำทีมงำนอย่ำงไร ?
เบื่อที่จะพัฒนำหรือไม่ ?
ถ้ำเขำพัฒนำ เรำจะสบำยขึ้นหรือไม่ ?
Note: กำรแลกเปลี่ยนควำมหมำยของแต่ละคำ เพือ
่ เชื่อมโยงให้ผู้เรียนได้คิด และมองเห็นตัวเอง จะ
กระตุ้นให้อยำกจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ผู้จัดกำรต้องเป็นผู้พัฒนำทีมงำน ดังนั้นต้องอยำกพัฒนำ
ก่อนกำรลงมือจึงจะเกิดขึ้น (คำสำคัญอำจเป็นคำอื่นๆ ที่วิทยำกรเห็นว่ำเหมำะสมกับกำร
เชื่อมโยง)
 บทบำทของผู้จัดกำรขำย

ควำมฝัน
 ผู้นำ
จูงใจผู้อื่น ไม่ใช่ สั่ง ผู้อื่น
 โค้ช
 แลกเปลี่ยนเป้ำหมำย (ควำมคำดหวัง) ของวิทยำกร
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 แนวคิดกำรบริหำรทีมงำนรูปแบบใหม่
 ใช้ Style ของตัวเอง ในกำรบริหำรงำน
 สนุกกับกำรผลักดันยอดขำยผ่ำนทีมงำน
 ท้ำทำยตัวเอง เพื่อพิชิตเป้ำหมำย
Note:

ให้ผู้เรียน มีเป้ำหมำย (ควำมคำดหวัง) เช่นเดียวกัน เพื่อให้จดจ่อกับเนื้อหำที่เรี ยนรู้ เพรำะอยำกให้
ตัวเองสมควำมตั้งใจที่ตั้งเป้ำหมำยไว้



กระบวนกำรผ่ำนเดินในกำรบรรยำยเนื้อหำตำม Slide
 ทำให้ผู้เรียนรู้สำรวจตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหำตำม Slide
 แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ ว่ำ หลงลืมหรือละเลย ไม่ได้ทำเรื่องอะไรไปบ้ำง
และจะดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป
 เนื้อหำเดียวกัน สำมำรถใช้กับตัวเอง และนำไปใช้ พัฒนำน้องๆได้ เพรำะเป็นลักษณะงำนขำย
เหมือนกัน ย่อมทำไม่ครบเหมือนกัน
 กำรใช้คำถำมกับผู้เข้ำอบรม ทำให้ได้ใช้ควำมคิดร่วมกัน
 เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำอบรมได้จดบันทึก สิ่งที่จะนำไปดำเนินกำรต่อไป
 ยกตัวอย่ำง กรณีศึกษำ ให้ใกล้เคียงกับเนื้อหำ จะทำให้เข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
 เนื้อหำแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก คิดถึงงำนตัวเอง
ช่วงหลัง คิดถึงหลุมพรำงของน้องๆ
 กำรวิเครำะห์ในเรื่องต่ำงๆ ต้องลงมือขีดเขียน และนำเสนอให้เพื่อนๆฟัง จะได้ Confirm สิ่งที่
คิดไปในตัวด้วย
 พยำยำมทำให้ผู้เข้ำอบรมโยงเรื่องรำวเกี่ยวกับงำนของตัวเอง อุปสรรคที่เจออยู่ และกำหนด
แนวทำงแก้ไขไปเลย จะได้ไม่ต้องกลับไปคิดอีกครั้ง



ช่วงกำรทำ Workshop
 กระตุ้นให้ตอบคำถำมตำม Workshop ที่กำหนดให้
 ให้แลกเปลี่ยนเรื่องที่ตอบกับเพื่อนให้โต๊ะก่อน
 ขออำสำสมัครตัวแทนเพื่อบอกเล่ำให้เพื่อนใน Class ฟัง
 Clinic เพิ่มเติมในกำรนำเสนอเนื้อหำ
 ยกเป็น กรณีศึกษำ / ประสบกำรณ์ที่เคยเจอ
 บอกจุดประสงค์ของแต่ละ Workshop
 เชิญชวนให้นำกลับไปใช้บ่อยๆ เพื่อให้มีควำมแม่นยำขึ้น
ข้อสังเกตระหว่ำงกำรฝึกอบรม
 กำรคิด  เขียน  พูด  ถ้ำมีมำก จะเปลี่ยนแปลงมำก
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กำรถำมคำถำมเพื่อแลกเปลี่ยนกรณีศึกษำ  คนส่วนใหญ่อยำกได้ Solution
ควำมสนุกสนำนเมือ่ ได้ยินเรื่องใกล้ตัว  เรื่องที่เกิดขึ้นจริงน่ำสนใจกว่ำ
กำรยกมือเห็นด้วย  กำรโน้มน้ำวแนวควำมคิดร่วมกัน

ช่วงปิดท้ำยก่อนจบกำรฝึกอบรม
 สรุปเนื้อหำที่ได้รับเพื่อกระตุ้นกำรนำไปใช้
 ทบทวนบทบำทของผู้จัดกำร ที่ต้องพัฒนำทีมงำนอย่ำงต่อเนื่อง
 ตรวจสอบควำมคำดหวังก่อนกำรอบรมของวิทยำกรและผู้เรียนที่ตั้งใจไว้ ว่ำได้ผลลัพธ์ตำมที่
คำดหวังหรือไม่
Note:

ส่วนใหญ่จะได้รับ เพรำะมีใจจดจ่อ และมุ่งเน้นกำรนำไปใช้ด้วยตัวเอง เนื่องจำกเป็นเป้ำหมำย
ของตัวเอง
 ผู้เข้ำอบรม สรุปสิ่งที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมในวันนี้
 เรื่องที่ได้รับ
 เรื่องที่ชอบ
 เรื่องที่จะนำไปใช้เป็นเรื่องแรก


ขออำสำสมัครสรุปสิ่งที่ตัวเองได้รับ ตำมหัวข้อ ประมำณ 2-3 คน
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แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ำงยั่งยืน
“กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมสุขที่ได้ทำ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึกอบรมนับว่ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมดำเนินกำรฝึกฝนในเรื่องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำน
ก็จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมือ่ มีควำมมั่นใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผู้อื่นได้พัฒนำต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้
ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมและเขำ
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีขึ้น

กิจกรรมที่สำมำรถดำเนินกำรได้มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กำรบ้ำนสำหรับกำรนำไปฝึกฝนหลังกำรอบรม
เอกสำรอ้ำงอิงสำหรับนำไปประกอบกำรฝึกฝน
เว็บไซด์ด้ำนกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อศึกษำเรื่องต่ำงๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมำย Reminder จำกอำจำรย์ปกรณ์แวะมำทักทำย
สมัคร Mailing List รับข่ำวสำรด้ำนกำรพัฒนำ
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม วิทยำกรผู้ช่วย (มีค่ำใช้จ่ำย)
กำรสร้ำงโครงกำรร่วมกันในองค์กรโดย HRD
กำรดำเนินกำร Clinic โดยอำจำรย์ปกรณ์ (มีค่ำใช้จ่ำย)

ผลลัพธ์จำกกำรฝึกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำไปพัฒนำ แต่จะหยุดกำรพัฒนำ
กลำงคันเพรำะไม่สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้เขำสำมำรถพัฒนำตัวเอง
ต่อไปได้ด้วยตัวของเขำเอง

โดยสรุปแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่องสำมำรถทำได้โดย
1. ตัวผู้เข้ำอบรม พัฒนำตนเอง โดยใช้



กำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
เอกสำรเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึกฝน
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2.

ติดตำมผลกำรอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกค้ำ



3.

แหล่งควำมรู้เตือนควำมทรงจำในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ควำมรู้ส่งตรงถึงที่ จำก ทีม วิทยำกรผู้ช่วย ถึงผู้เข้ำอบรม
จดหมำย Reminder (ทักทำย) จำกอำจำรย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ (3 เดือน)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้เข้ำอบรมเอง หรือ ร่วมกับ HRD (ถ้ำมี)
ตำมกำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผู้เข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
HRD

ติดตำมผลกำรอบรม โดย วิทยำกรผู้ช่วย ของ อำจำรย์ปกรณ์


ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โดย อ.ปกรณ์

ดำเนินฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้ำอบรมทำกำรบ้ำน (งำนที่ผู้เข้ำอบรมบอกว่ำต้องกำรไป
พัฒนำ) และ อำจำรย์ มำให้คำแนะนำ
กรณีกำรติดตำมผลแบบมีคำ่ ใช้จ่ำยหำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อทีมงำนเพื่อขอรำยละเอียด
รูปแบบและกำรดำเนินกำรเพื่อนำเสนอเพิ่มเติม
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