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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
โปรแกรมกำรพัฒนำทีมงำนขำยครบวงจรมุ่งเน้นให้กำรพัฒนำตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรทีมงำนขำย,
หัวหน้ำหน่วยงำน, พนักงำนขำยและเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนงำนขำยทั้งหมดให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 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
 เพื่อพัฒนำให้ทีมงำนขำยมีกำรทำงำนที่สอดคล้องกันภำยในทีมงำนมำกขึน้ เพรำะเห็นภำพ
เดียวกัน
 เพื่อทำให้ผู้จัดกำรทีมงำนขำยสำมำรถผลักดันยอดขำยผ่ำนพนักงำนขำยได้ง่ำยขึ้น เพรำะ
พนักงำนขำยไม่มีกำรพัฒนำตัวเอง และทำงำนตำมระบบงำนขำยที่กำหนดขึ้น
 เพื่อกระตุ้นให้พนักงำนขำย เกิดควำมเข้ำใจในงำนขำยมำกขึ้น ทำงำนขำยอย่ำงเป็นระบบ
มองเห็นตลำดและลูกค้ำเป้ำหมำยได้ชัดเจนขึ้น มีวิธีกำรเอำชนะข้อโต้แย้งของลูกค้ำได้เป็น
อย่ำงดี
 เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำ และเกิดควำมมั่นใจในกำรนำไปใช้เพรำะทุกคนเห็น
ภำพระบบงำนแนวเดียวกัน ง่ำยต่อกำรบริหำรงำน

สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดกำรปรับเปลี่ยนตัวเองในเรือ่ งต่ำงๆ เช่น
 กำรมีวิสัยทัศน์
 กำรวิเครำะห์สภำวะกำรแข่งขันได้อย่ำงแม่นยำ
 บริหำรงำนขำยด้ำนกำรจูงใจทีมงำนได้ดีขึ้น
 สร้ำงทีมงำนให้เกิดควำมกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ 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.
5.

6.

หลักสูตรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนด้วยทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) สำหรับ Sales
หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะนักขำยพิชิตเป้ำหมำย (Sales) สำหรับ Sales หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรขำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Selling Skill) สำหรับ Sales หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรกำรพัฒนำผู้จัดกำรฝ่ำยขำยมืออำชีพ (Sale Manager) สำหรับ Sales Manager หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สำหรับ Sales Manager
หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรผู้จัดกำรทีมงำนขำย . . . ต้องเป็นโค้ช (Coach Sales Team) สำหรับ Sales Manager
หลักสูตร 1 วัน

รายละเอียด และเนื้อหาหลักสูตร

1. หลักสูตรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนด้วยทัศนคติเชิ
เชิงบวก (Positive Attitude)
สำหรับ Sales หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/เหตุผล


สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน นับว่ำเป็นเรื่องท้ำทำยควำมสำมำรถของทีมงำนเป็นอย่ำงมำก ทีมงำนที่มี
ควำมพร้อมทั้งด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนทีต่ ัวเองทำอยู่ (Hard Sill) และพฤติกรรมในกำรมุ่งมั่น
เพือ่ เอำชนะเป้ำหมำย (Soft Skill) ย่อมสำมำรถผ่ำนพ้นเหตุกำรณ์ในครั้งนี้ไปได้



กำรสร้ำงแรงจูงใจ (Motivation) โดยกำรมีทัศนคติเชิงบวกต่องำนที่ทำ จะเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยดึงศึกย
ภำพในตัวคุณออกมำ ช่วยให้มองเห็นโอกำสมำกขึ้น ตีควำมเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในมุมมองของควำมหวัง
และมีทำงออกที่สร้ำงสรรค์ เอำชนะปัญหำต่ำงๆ ด้วยควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของตัวเอง



กำรเสริมสร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำน จะส่งผลให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำตัวเองให้มีควำม
กระตือรือร้น, มุ่งมั่นในเป้ำหมำย และกล้ำตัดสินใจในงำนของตัวเองมำกขึ้น เพรำะทัศนคติเชิงบวกที่
แท้จริงแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่กำรคิดดี พูดดี และทำดี เท่ำนั้น แต่ต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค และมี
ควำมรู้สึกที่ดีต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ได้ จึงเรียกว่ำเป็นคนคิดเชิงบวกอย่ำงแท้จริง



กำรตระหนักรู้ในตัวเอง และอยำกที่จะพัฒนำตัวเอง จึงจะนับว่ำเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง ดังนั้น หำก
ทำให้พนักงำน พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และพัฒนำตัวเองตัวเองด้วยตัวของเขำเองได้แล้ว เขำย่อม
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เห็นคุณค่ำของตัวเอง และนำศักยภำพที่มีอยู่ในตัวเองออกมำใช้ให้มำกที่สุด ซึ่งย่อมส่งผลให้งำนที่
รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผลมำกขึ้น


ทีมนับว่ำเป็นสิ่งสำคัญ ของกำรทำงำนในองค์กร เนื่องจำกบุคลำกรที่จะผลักดันให้งำนมีประสิทธิผลที่
ดีนั้น ย่อมต้องอำศัยกำรร่วมแรงร่วมใจกันในทีม ไม่สำมำรถทำงำนเพียงลำพังคนเดียวได้ กำรทำให้
พนักงำนเข้ำใจ ปัจจัยที่สำคัญ และองค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นในองค์กร

จุดประสงค์ของหลักสูตร








เพื่อทำให้บุคลำกรมีแรงจูงใจที่จะก้ำวข้ำมหลุมพรำงที่สกัดกั้นศักยภำพของตัวเองโดยกำรสร้ำงเสริม
ทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำนเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้บุคลำกรสำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่ำงแท้จริง เกิดควำม
อยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยกำรพัฒนำทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำนและมีควำมสุขกับกำร
เปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้บุคลำกรเลือกคุณสมบัติที่ทำให้ตัวเองสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและเหมำะสมกับตัวเองไป
พัฒนำ ทำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในตัวเอง และสำมำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
เพื่อสร้ำงแนวทำงในกำรทำงำนเป็นทีมเวิร์คที่ดีให้เกิดขึ้น โดยบุคลำกรทุกคนเห็นควำมสำคัญของ
ตัวเองในกำรเป็นส่วนหนึ่งของทีม

เนื้อหำของหลักสูตร (Course Outline)
ทัศนคติ…เป็นทำงเลือกของคุณ
o
o
o

คุณมีทัศนคติอย่ำงไรกับตัวเอง
สำรวจตัวเองในเรื่องของทัศนคติ
หลุมพรำงสกัดกั้นศักยภำพของคุณ

เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ
o
o
o
o
o
o
o
o

อดีต…ปัจจุบัน…อนำคต
วงจรพฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนควำมเชื่อของคุณ
งำนของคุณ
เพื่อนร่วมงำนของคุณ
หัวหน้ำของคุณ
ลูกค้ำของคุณ
ชีวิตของคุณ

www.e nt rai ni ng. net

คุณสมบัติ 8 ประกำรของนักคิดเชิงบวก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทัศนคติที่ดี
ควำมกระตือรือร้น
ควำมเชื่อมั่น
ควำมยึดมั่นในคุณธรรม
ควำมกล้ำหำญ
ควำมมั่นใจ
ควำมมุ่งมั่น
ควำมอดทน

ทัศนคติเชิงบวกต่อกำรทำงำนเป็นทีม (Team Work)
o
o
o

ทีมเวิร์ค…ทีมในฝัน
ปรับเปลี่ยนควำมคิดของกำรทำงำนร่วมกันในทีม
ภำรกิจสำคัญของบุคลำกรภำยในทีม
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เคล็ดลับในกำรรักษำทัศนคติเชิงบวกของคุณ

ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “ กำรชื่นชมผู้อื่น (จับถูก) ”
วิธีปฏิบัติ
 ลองนึกถึงใครก็ได้ เช่น หัวหน้ำ , เพื่อน , ลูกค้ำ , ลูกน้อง เป็นต้น คิดถึงจุดเด่นของเขำที่เรำ
ประทับใจและอยำกปฏิบัติตำม เล่ำให้เพื่อนๆใน Class เช่น - จุดเด่น - ควำมสำมำรถพิเศษ - อุปนิสัยที่ดี
ผลที่จะได้รับ
 กำรชื่นชมอย่ำงจริงใจ จะทำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรำกับผู้นั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพรำะคนทุกคน
ชอบคำชม และเมื่อเรำชมผู้อื่นมำกเท่ำไร ผู้อื่นก็จะชมเรำมำกขึ้นเท่ำนั้น เท่ำกับต่ำงคนต่ำงให้กำลังใจซึ่งกันและ
กัน ทำให้ทัศนคติของเรำเกี่ยวกับคนเป็นในเชิงบวกมำกขึ้น (อยำกขอย้ำว่ำเรื่องที่เรำชมนั้นมำจำกควำมรู้สึกที่
แท้จริงของเรำ ไม่ใช่เสแสร้งนะครับ)


กำรนำไปฝึกต่อไป
 ต่อไปนี้ให้บอกกับตัวเองว่ำ เรำจะเริ่มจำกกำรหำข้อดีของผู้ที่เรำเกี่ยวข้องก่อนโดยกำรจับถูก ถึงแม้
คนๆนั้นเรำจะรู้สึกไม่ถกู ใจก็ตำม เรำก็จะพยำยำมหำข้อดีของเขำให้เจอ (เชื่อแน่ว่ำทุกคนมีขอ้ ดีครับ แต่เรำไม่
พยำยำมหำเท่ำนั้นเอง) ลองฝึกตัวเองในระหว่ำงกำรประชุม ให้หำจุดเด่นหรือข้อดีและควำมสำมำรถของแต่ละ


www.e nt rai ni ng. net
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คนที่เรำประชุมด้วย จะทำให้เรำมีควำมสุขกับกำรประชุมมำกขึ้นเลยครับ เมื่อเรำเห็นข้อดีของใครแล้ว เรำก็จะ
รับฟังมำกขึ้นก็จะทำให้เรำได้รับควำมรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เห็นไหมครับมีแต่ข้อดีๆทั้งนั้น
สำเหตุที่ทำให้เรำเปลีย่ นแปลงตัวเองได้
 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี คือ กำรให้ควำมสำคัญกับเขำ ซึ่งก็ควรเริ่มจำกกำรจับถูกในตัว
เขำก่อน เมื่อฝึกฝนบ่อยๆเรำจะมีทัศนคติที่ดีขึ้นเลยครับ


แนวทำงในกำรพัฒนำตำมโปรแกรม
กำรฝึกอบรมในรูปแบบของกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สำมำรถนำสิง่ ที่ได้
เรียนรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ทันที เพรำะได้ดำเนินกำรคิดร่วมกันระหว่ำงกำรฝึกอบรมแล้ว




กำรฝึกอบรมมีควำมหลำกหลำย เพื่อให้เกิดควำมสนุกสนำนและเข้ำใจง่ำย
 กำรบรรยำย : เน้นเนื้อหำที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเรียนรู้
 Work Shop : กระตุ้นให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
 กำรนำเสนอ : เกิดกำรฝึกฝนกำรแสดงออกและทำงำนเป็นทีม
 กำรตอบคำถำม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงควำมคิดเห็น

กำหนดแนวทำงให้ผู้เข้ำฝึกอบรม ได้นำควำมรู้ที่ได้รบั ไปปรับเปลี่ยนตัวเองทัง้ ด้ำนควำมคิด ควำมรู้สกึ และกำร
กระทำ โดยกำรพัฒนำตัวเอง ด้วยกำรฝึกฝนจนกลำยเป็นธรรมชำติ


กำรบ้ำนที่เป็นเป้ำหมำย สำมำรถนำไปจัดทำเป็นโครงกำรในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมำะสม
ตำมที่ตัวเองเลือก


รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ใช้ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
(รูปแบบกำรฝึกอบรมโดยรวม)


สร้ำงประเด็นสำคัญเรื่องกำรรัก ( 3 รัก )
1. รักงำน  มีควำมสุขกับงำนหรือไม่ ?
2. รักผู้อื่น  เกลียดใครอยู่หรือไม่ ?
3. รักตัวเอง  ภูมิใจในตัวเองเรื่องอะไร ?
Note: คนส่วนใหญ่ติดอยู่กับหลุมพรำงของตัวเอง ทำให้ไม่ได้รักทั้ง 3 อย่ำง ได้เต็มที่ กำรปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของตัวเองเสียใหม่ ก็จะทำให้เกิดควำมรักมำกขึน้



ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นหลังกำรอบรม
o ทุกคนมีควำมสุขกับกำรทำงำนมำกขึ้น
o ทุกคนมองเห็นคุณค่ำและเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึน
้
o มีแนวควำมคิดในกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกของตัวเอง

www.e nt rai ni ng. net
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Note:

ตั้งเป็นเป้ำหมำย เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมเห็นว่ำ สิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น และสอบถำมอีกครั้งในตอน
เย็นว่ำได้รับหรือไม่ ถ้ำไม่! ก็แสดงว่ำ อำจำรย์สอบผ่ำน



คำถำมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น / รูปภำพแสดงควำมคิดเห็น / กำรทดสอบ
o ทุกคนได้คิด และแสดงควำมคิดเห็น
o จูงใจให้คิดในด้ำนที่เป็นเชิงบวกได้ดีกว่ำบอกโดยตรง
o ทุกคนได้เรียนรู้จำกกำรคิดของตัวเอง (Learning by Thinking)
- Unlearn , - Relearn , - Learn
o กำรแลกเปลี่ยนแนวควำมคิดซึ่งกันและกัน ทำให้เปิดกว้ำงทำงควำมคิดมำกขึน
้
o กระตุ้นให้อยำกเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองคิดไม่เหมือนคนอื่น



เปลี่ยนควำมคิดใหม่... สร้ำงเทคนิคกำรเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
o เลือกหลุมพรำง => กำหนดวิธีแก้ไขของตัวเอง
o สำรวจแนวคิดกับบุคคลรอบข้ำง => ปรับควำมคิดของตัวเองใหม่
o วงจรพฤติกรรม เริ่มต้นที่ ควำมคิด / ควำมเชื่อ
o เรียนรู้ว่ำ “หลุมพรำง” เป็นจินตนำกำรเชิงลบของตัวเอง
o กำรเอำชนะจินตนำกำรเชิงลบ ด้วยกำรใช้ควำมคิดเชิงบวกทดแทน
กำรจัดกำรอำรมณ์เชิงลบของตัวเอง ด้วย EQ / EI
o เรำต้องพัฒนำ EQ ของเรำเอง => เพื่อตัวเรำ => รักตัวเอง
o เรำต้องอยำกออกจำกอำรมณ์เชิงลบก่อน เรำจึงจะมีวิธีของเรำเอง
o ควำมเข้ำใจในวิธีกำรไม่เพียงพอ ต้องลงมือทำ! ด้วย
o สร้ำงนิสัยแบบใหม่ขึ้นมำ



กำรจัดกำรอำรมณ์เชิงลบง่ำยๆ คือ
1.เลือกอำรมณ์เชิงลบที่อยำกกำจัดออกมำ
2.ค้นหำสำเหตุว่ำเกิดอำรมณ์นี้เพรำะเหตุใด
3.ตั้งเป้ำหมำยว่ำอยำกจะอำรมณ์ดีขึ้นเมื่อไร
4.สำมำรถเปลี่ยนเป็นอำรมณ์เชิงบวกได้หรือไม่
5.กำหนดข้อควำม/แนวคิดเชิงบวกของตัวเองใหม่
6.ปฏิบัติตำมข้อควำม/แนวคิดใหม่
คัดเลือกคุณสมบัติที่ตัวเองชอบ เพื่อนำไปปฏิบัติ
o แลกเปลี่ยนคุณสมบัติของนักคิดเชิงบวก
o คัดเลือกคุณสมบัติบำงส่วนที่ตัวเองชอบ
o ค้นหำสำเหตุที่ชอบคุณสมบัตินั้นๆ
Note:
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รู้สึกว่ำอยู่ในกรงขัง
=> รู้ตัวเอง/ยอมรับตัวเอง
=> กำหนดสิ่งที่จะทำ
=> กระตุ้นควำมอยำกเปลี่ยนแปลง
=> เปลี่ยนควำมคิด
=> กำรกระทำต้องลงมือทันที
=>
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ประกำศให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องของเรำ (Commitment)
Note: กำรตั้งเป้ำหมำย จะทำให้เรำมีใจจดจ่อกับเรื่องที่เรำเลือก และนำไปสูก
่ ำรกระทำที่ต่อเนือ่ ง ถ้ำ
เป้ำหมำยนั้นยังสำคัญสำหรับเรำอยู่ เรำก็จะนำทำงไปเรื่อยๆ มิเช่นนั้น เรำจะไม่มีทิศทำงที่เรำจะ
เดิน
เทคนิคใน Class ที่ใช้ได้ผล
o กระตุ้นให้เกิดควำมคิดเห็นที่ขัดแย้งในช่วงเริ่มต้น (ยังไม่รีบที่จะจูงใจ)
o สร้ำงบรรยำกำศ เขียนไปพูดไป เรื่อยๆ คนจะชินไปเอง
o กำหนดให้คนในClassคัดเลือกคนมำ Present เอง (อำจำรย์ไม่ต้องเลือก)
o ทำให้คนในClass แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันเองก่อน ในคำถำมที่มีคนตอบไม่เหมือนกัน
(แย้งกันเอง) ก่อนจะเฉลยเพื่อให้เห็นว่ำกำรเถียงกัน เป็นเรื่องปกติ
o กำรให้กำลังใจในสิ่งที่ผู้อื่นตั้งใจจะทำ (Hi 5) ทำให้เกิดควำมฮึกเหิม
o



ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงำนระดับปฏิบัติกำร

 หัวหน้ำงำน

 ผู้จัดกำร

2. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะนักขำยพิชิตเป้ำหมำย (Sales) สำหรับ Sales หลักสูตร 1 วัน
"เป้ำหมำย (Goal) นั้นเป็นของเรำ เรำเป็นผู้ที่ต้องกำรพิชิตเอง ไม่มีใครสั่ง !!! "
หลักกำร/แนวควำมคิด


สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขำยที่มีใจเต็มร้อยกับงำนขำย มุ่งมั่นกับเป้ำหมำยที่ได้รับ
เอำชนะปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆได้ด้วยตัวเอง มีกำรวำงแผนกำรทำงำนที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มี
ควำมกระตือรือร้นเกี่ยวกับงำนขำยตลอดเวลำ ไม่โทษสภำพแวดล้อ ม แต่ใช้กำรพัฒนำตัวเองเพื่อ
เอำชนะเป้ำหมำยเป็นหลัก



นักขำยโดยส่วนใหญ่ จะได้รับกำรพัฒนำเรื่องทักษะกำรขำย ( Hard Skill )เป็นหลักแต่มีน้อยคนที่ได้
เข้ำอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนควำมมุ่งมั่นในกำรพิชิตเป้ำหมำย ( Soft Skill) ทำให้กำร
ทำงำนขำยในยุควิกฤตนี้ เป็นไปด้วยควำมยำกลำบำกมำกขึ้น เพรำะพนักงำนขำยจะท้อถอยบ่อยๆ ไม่
กล้ำพบลูกค้ำเพรำะไม่มีเรื่องจะพูดคุย แต่ถ้ำนักขำยมีทัศนคติเชิงบวกต่องำนขำยและรักในงำนขำย
อย่ำงแท้จริงแล้วจะสำมำรถเอำชนะปัญหำไปได้
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กำรบริหำรงำนขำยเป็นหัวใจสำคัญที่นักขำยต้องมีกำรพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ นักขำยสมัยใหม่จะไม่
เพียงแต่ขำยของ แต่จะบริหำรงำนขำยเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจ โดยกำรให้ควำมสำคัญที่ควำม
ต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังกำรขำย และมีควำมสุขที่ได้ดำเนินกำรขำยมำกกว่ำที่คำนึงถึงแต่ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์








เพี่อสร้ำงนักขำยให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องำนขำย และมองเป้ำหมำยที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ำยทำย
อยำกที่จะบรรลุควำมสำเร็จ
เพื่อทำให้นักขำยเข้ำใจกระบวนกำร กำรทำงำนขำยอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถเผชิญกับอุปสรรค
ได้อย่ำงมั่นใจ
เพื่อพัฒนำให้นักขำยสำมำรถสร้ำงคุณค่ำของตัวเอง โดยกำรดึงศักยภำพที่มีอยู่ออกมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
เพื่อส่งเสริมให้นักขำยสำมำรถค้นหำแนวทำงในกำรทำงำนที่เป็น Style ของตัวเอง

หัวข้อหลักในกำรพัฒนำนักขำยมืออำชีพ




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

www.e nt rai ni ng. net





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

(

(

)

(

)

)

Comfort Zone








“
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แนวทำงกำรอบรมนักขำย


กำรฝึกอบรมทำให้นักขำยเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตำมแนวทำงกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนัก
ขำยจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตำมที่ตัวเองรู้สึกว่ำเหมำะสมกับ Style ของตัวเอง



วิทยำกรใช้กระบวนกำร Coaching เพื่อดึงศักยภำพของนักขำยที่หลบซ่อนอยู่ออกมำด้วยนักขำยเอง
โดยทำให้นักขำยมองเห็นตัวเอง และอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้ำหมำยของตัวเอง โดย
กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกต่องำนขำยที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่



สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในกำรที่นักขำยอยำกจะพิชิตเป้ำหมำยยอดขำยให้ได้ โดย
สำมำรถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องำนขำยได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพรำะเข้ำใจว่ำ
“กำรขำยเป็นเกมกำรถูกปฏิเสธ” จึงสร้ำงแนวทำงเพื่อเอำชนะได้ด้วยตัวเอง



กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรทำงำนขำย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดกำรเรียนรู้จำกชีวิตจริง
ของผู้อื่น อีกทั้งกำรทำ Work shop เพื่อให้สำมำรถนำไปฝึกฝนอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกกำรฝึกอบรม
เสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดควำมสนุกสนำนและอยำกเรียนรู้มำกขึ้น

ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “กำรทำพิมพ์เขียวงำนขำยของตัวเอง”
วัตถุประสงค์
o เพื่อทำให้พนักงำนขำยสำมำรถวำงแผนลูกค้ำเป้ำหมำยที่คำดหวังจะดำเนินกำรปิดกำรขำยได้มีมำก
น้อยแค่ไหน
o เพื่อทำให้พนักงำนมองเห็นภำพงำนขำยของตัวเองกับลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก ว่ำเรำต้องดำเนินกำร
อย่ำงไรกับเขำบ้ำง
www.e nt rai ni ng. net
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แนวทำงในกำรดำเนินกำร
o คัดเลือกลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก โดยใช้ทฤษฎี 80 : 20 หมำยถึงลูกค้ำที่ให้ผลตอบแทนที่บริษัทค่อนข้ำง
สูงมำทำ Blue Print
o กำหนดรำยชื่อลูกค้ำหลังลงในตำรำงเพื่อกำรวิเครำะห์ โดยในตำรำงมีหัวข้อหลัก ดังนี้
o 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”
o ทำให้รักใน งำนขำย มำกกว่ำกำรขำยได้
o ปัจจัยสำคัญต่ำงๆ สำมำรถมองเป็น .... อุปสรรค หรือ โอกำส
o เป้ำหมำย ต้องเป็นของเรำ และมองเห็นประโยชน์
สิ่งที่ผู้เข้ำอบรมชอบ
o 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
o กระตุ้นให้เกิดคำถำมยำกๆ
o เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น (ไม่ตอ
้ งเขียนก็ได้ ขอให้พูดคุยกัน)
o สร้ำงประเด็นเพื่อให้เขำนำไปใช้ เช่น
 เสนอโครงกำร
 พูดคุยกับหัวหน้ำ
 กำรขออนุมัติ
o
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ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงำนขำย
 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ำยขำย

ผู้จัดกำรทีมงำนขำย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนขำยและกำรตลำด

3.หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรขำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Selling Skill) สำหรับ Sales
หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/แนวควำมคิด
กำรพัฒนำทั กษะกำรขำยเชิงกลยุท ธ์ เป็นเรื่อ งสำคัญที่ไ ม่ ค่อ ยเร่งด่ว น เพรำะเทคนิคกำรขำยทั่วไป ก็
สำมำรถดำเนินกำรขำยได้ แต่นักขำยที่ต้องกำรพัฒนำตัวเองให้มีควำมสำมำรถเหนือ กว่ำนักขำยอื่นๆ จึงต้อ ง
มุ่งเน้นที่กำรสร้ำงเทคนิคกำรขำยเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ตัวเองอยู่ในใจลูกค้ำ และทำงำนอย่ำงเป็นระบบ ลูกค้ำให้
ควำมเชื่อถือและไว้วำงใจ หลังจำกนั้น จึงเปลี่ยนบทบำทของตัวเอง จำกนักขำยธรรมดำให้เป็น นักขำยในฐำนะ
ที่ปรึกษำ ในควำมคิดของลูกค้ำให้ได้
องค์กรโดยส่วนใหญ่ ต้องกำรพัฒนำทีมงำนขำยให้สำมำรถพิชิตเป้ำหมำยได้อย่ำงยั่งยืนและมั่นคง อยำก
ให้พนักงำนขำยมีควำมภักดีต่อองค์กร และสำมำรถบริหำรงำนขำยได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น ทักษะงำนขำยเชิงกล
ยุทธ์เป็นสิง่ ที่ต้องพัฒนำให้พนักงำนขำยได้ฝึกฝน 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
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หัวข้อหลักในกำรพัฒนำนักขำยมืออำชีพ




กำรบริหำรจัดกำรเป้ำหมำยยอดนักขำยเชิงกลยุทธ์
 เปลี่ยนโจทย์ เป็น เป้ำหมำย, แผนงำน, กำร
ปฏิบัติ
 วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรแข่งขัน
 กำหนดกลยุทธ์กำรขำยของตัวเอง
 สร้ำงพลังกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง
 ดำเนินงำนขำยจนบรรจุผลสำเร็จ
หลักกำรบริหำรลูกค้ำแต่ละประเภท
 ลูกค้ำองค์กรขนำดใหญ่
 ลูกค้ำองค์กรทั่วไป
 ร้ำนค้ำตัวแทนจำหน่ำย
 ผู้บริโภคทั่วไป





เทคนิคกำรสร้ำง “คู่มือกำรขำย” ของตัวเอง
 เป้ำหมำย ( Goal )
 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก
 กำรวำงแผนงำนอย่ำงเป็นระบบ
 สร้ำงทัศนคติ “ Yes !”
บทบำทของนักขำยในฐำนะที่ปรึกษำ
 สร้ำงภำพลักษณ์ที่ปรึกษำ
 นำเสนอเฉพำะสิ่งที่มีคุณค่ำ (ลูกค้ำต้องกำร)
 สร้ำงเวทีกำรแข่งขันของตัวเอง
 คุณไม่ใช่ นักขำย ทั่วไป

กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำตัวเอง (กำรบ้ำนสำหรับ
ฝึกฝน)


แนวทำงกำรอบรมนักขำย


กำรฝึกอบรมทำให้นักขำยเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตำมแนวทำงกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนัก
ขำยจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตำมที่ตัวเองรู้สึกว่ำเหมำะสมกับ Style ของตัวเอง



วิทยำกรใช้กระบวนกำร Coaching เพื่อดึงศักยภำพของนักขำยที่หลบซ่อนอยู่ออกมำด้วยนักขำยเอง
โดยทำให้นักขำยมองเห็นตัวเอง และอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้ำหมำยของตัวเอง โดย
กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกต่องำนขำยที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในกำรที่นักขำยอยำกจะพิชิตเป้ำหมำยยอดขำยให้ได้ โดย
สำมำรถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องำนขำยได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพรำะเข้ำใจว่ำ
“กำรขำยเป็นเกมกำรถูกปฏิเสธ” จึงสร้ำงแนวทำงเพื่อเอำชนะได้ด้วยตัวเอง





กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรทำงำนขำย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดกำรเรียนรู้จำกชีวิตจริง
ของผู้อื่น อีกทั้งกำรทำ Work shop เพื่อให้สำมำรถนำไปฝึกฝนอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกกำรฝึกอบรม
เสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดควำมสนุกสนำนและอยำกเรียนรู้มำกขึ้น

ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงำนขำย
 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ำยขำย
www.e nt rai ni ng. net

ผู้จัดกำรทีมงำนขำย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนขำยและกำรตลำด
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ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “กำรทำพิมพ์เขียวงำนขำยของตัวเอง”
วัตถุประสงค์
o เพื่อทำให้พนักงำนขำยสำมำรถวำงแผนลูกค้ำเป้ำหมำยที่คำดหวังจะดำเนินกำรปิดกำรขำยได้มีมำก
น้อยแค่ไหน
o เพื่อทำให้พนักงำนมองเห็นภำพงำนขำยของตัวเองกับลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก ว่ำเรำต้องดำเนิ นกำร
อย่ำงไรกับเขำบ้ำง
แนวทำงในกำรดำเนินกำร
o คัดเลือกลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก โดยใช้ทฤษฎี 80 : 20 หมำยถึงลูกค้ำที่ให้ผลตอบแทนที่บริษัทค่อนข้ำง
สูงมำทำ Blue Print
o กำหนดรำยชื่อลูกค้ำหลังลงในตำรำงเพื่อกำรวิเครำะห์ โดยในตำรำงมีหัวข้อหลัก ดังนี้
o 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
www.e nt rai ni ng. net
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รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ใช้ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
(รูปแบบกำรฝึกอบรมโดยรวม)




สรุปภำพรวมของหลักสูตร “นักคิดพิชิตเป้ำหมำย”
o ทำให้รักใน งำนขำย มำกกว่ำกำรขำยได้
o ปัจจัยสำคัญต่ำงๆ สำมำรถมองเป็น .... อุปสรรค หรือ โอกำส
o เป้ำหมำย ต้องเป็นของเรำ และมองเห็นประโยชน์
สิ่งที่ผู้เข้ำอบรมชอบ
o 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
o กระตุ้นให้เกิดคำถำมยำกๆ
o เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น (ไม่ตอ
้ งเขียนก็ได้ ขอให้พูดคุยกัน)
o สร้ำงประเด็นเพื่อให้เขำนำไปใช้ เช่น
 เสนอโครงกำร
 พูดคุยกับหัวหน้ำ
 กำรขออนุมัติ
o



www.e nt rai ni ng. net
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4. หลักสูตรกำรพัฒนำผู้จัดกำรฝ่ำยขำยมืออำชีพ สำหรับ Sales Manager หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/แนวควำมคิด


ผู้จัดกำรทีมขำย จำเป็นต้องมีควำมสำมำรถ 3 ด้ำนหลักๆ คือ
 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
 ภำวะควำมเป็นผู้นำ
 กำรบริหำรทีมงำน



กำรมีควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำน ยังไม่เพียงพอ ผู้จัดกำรทีมงำนขำยต้องสำมำรถดึงศักยภำพของทีมงำน ซึ่งยัง
ไม่ได้ถูกใช้ ออกมำใช้ได้อย่ำงเต็มที่ และต้องคอยกระตุ้นให้เกิดควำมฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลำ เพื่อทำให้
สำมำรถพิชิตเป้ำหมำยที่ต้องกำรได้ บทบำทที่เหมำะสมคือกำรเป็นโค้ชให้กับทีมงำน



ผู้จัดกำรที่ใช้บทบำทโค้ชในกำรพัฒนำทีมงำน จำเป็นต้องเข้ำใจควำมต้องกำรของบุคลำกรภำยในทีม,
สังเกตข้อจำกัดและอุปสรรค์ที่ทีมงำนเผชิญอยู่ จะได้ดำเนินกำรชี้แนะ เพื่อให้ทีมงำนสำมำรถเอำชนะ
อุปสรรคได้ด้วยตัวของเขำเอง และทำให้ทีมงำนมุ่งมั่นในกำรทำงำนให้บรรลุป้ำหมำยของตัวเอง เรำเรียก
แนวทำงนี้ว่ำ กำรโค้ชชิ่ง (Coaching)



กำรแข่งขันที่รุนแรง และกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้จัดกำรจะบริหำรทีมงำนได้ดีควรพัฒนำตัวเองให้เป็น
โค้ชที่ดีด้วย โดยทำให้ทีมงำนดึงศักยภำพของเขำออกมำเอง ด้วยตัวของเขำเอง ไม่สำมำรถสั่งให้ทำเหมือน
แต่ก่อนได้อีกแล้ว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อทำให้ผู้จัดกำรทีมงำนขำยพัฒนำตัวเอง เพื่อเป็นโค้ชให้กับทีมงำน
 เพื่อให้ผู้จัดกำรทีมงำนเข้ำใจเทคนิคต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรโค้ชชิ่งทีมงำน และสำมำรถนำไปใช้ตำมควำม
เหมำะสมของตัวเอง
 เพื่อสร้ำงกระบวนกำรกำรโค้ชชิ่งของตัวเองขึ้นมำ ด้วยตัวเอง และนำไปใช้พัฒนำทีมงำน โดยกำรฝึกฝน
ต่อไป

เนื้อหำของหลักสูตร (Course Outline)


หัวใจสำคัญของผู้จัดกำรทีมงำนขำย (คุณสมบัตทิ ี่ดี)



กำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic)
กำรพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเอง (Leadership)

www.e nt rai ni ng. net



กระบวนกำรในกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ได้
ประสิทธิภำพ


กำรเกริ่นนำเพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจ (Trust)
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โค้ช.. ทีมงำนขำยคุณภำพ (เข้ำใจทีมงำน)







กำรบริหำรทีมงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
(Management)

คุณสมบัติพนักงำนขำยที่องค์กรต้องกำร
หลุมพรำงของพนักงำนขำยที่พบบ่อย
เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำงทำงควำมคิด
ก้ำวข้ำมอุปสรรคของกำรเปลี่ยนแปลง



Feedback)




เทคนิคกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ทีมงำน (ดึง
ศักยภำพ)





กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
(Communication)
กำรถำมคำถำม (Questioning) และกำรฟัง
(Listening)
กำรให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive

เรียนรู้ธรรมชำติของมนุษย์
เข้ำใจควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล
กำรใช้คำถำมและรับฟังอย่ำงตั้งใจ
จิตวิทยำกำรบริหำรและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำ

กำรกำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน (Set Goal)
กำรสรุปผล (Conclusion)



กำรแสดงบทบำทสมมติร่วมกัน (Role Playing)



กำรบ้ำนสำหรับนำกลับไปฝึกฝน

ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดกำรทีมงำนขำย
 ผู้บริหำรงำนขำย

www.e nt rai ni ng. net

 ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรขำย
 เจ้ำของธุรกิจขนำดย่อม
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กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม

www.e nt rai ni ng. net
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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 ยิ่ง
ชัดยิ่งมีโอกำสมำก
กำรนำไปฝึกต่อไป
 คนส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยที่ไม่ชัดเจน ทำให้เส้นทำงเดินไปถึงเป้ำหมำยนั้นไม่ชัดเจนไป ด้วยกำรทุ่มเท
กำรทำงำนเพื่อไปให้ถึงเป้ำหมำยก็จะน้อยลง หำกผู้ทำไม่ชัดเจนในเป้ำหมำยแล้ว ทีมงำนย่อมพร่ำมัวใน
เป้ำหมำย เช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่กำหนดเป้ำหมำยควรทำให้เกิดควำมชัดเจนด้วยกำรตั้งคำถำมกับตัวเองก่อน
หำกยังตอบคำถำมต่ำงๆ เหล่ำนีไ้ ด้ไม่ครบ ให้พยำยำมคิดแล้วตอบให้ครบถ้วนก่อนกำรลงมือทำเพรำะ
ไม่เช่นนั้น เรำอำจหยุดเป้ำหมำยกลำงคันเมื่อเจออุปสรรคได้
www.e nt rai ni ng. net
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5.หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สำหรับ Sales
Manager หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/แนวควำมคิด


กำรคิดเชิงกลยุทธ์นับเป็นหัวใจสำคัญของบุคคลที่ประสบควำมสำเร็จ เพรำะสำมำรถทำให้แผนกำรณ์
ปฏิบัติงำนนั้นบรรลุเป้ำหมำยได้ เนื่องจำกกำรคิดเชิงกลยุทธ์ต้องอำศัยองค์ประกอบที่สำคัญหลำยประกำร
ในกำรประกอบกันขึน้ เพื่อให้แนวควำมคิดเชิงกลยุทธ์และทำให้กลยุทธ์นั้นมีประสิทธิผล



ผู้บริกำร / ผู้จัดกำร / หัวหน้ำงำนควรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้สำมำรถนำพำทีมงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยได้ อีกทั้งยังสำมำรถเพิ่มคุณสมบัติต่ำงๆ เช่น
o กำรรู้จักแก้ปัญหำ
o กำรกล้ำในกำรตัดสินใจ
o กำรมุ่งมั่นในเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง
o ควำมรับผิดชอบในแผนงำนของตัวเอง
กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพควรให้ควำมสำคัญที่ 2 เรื่องหลัก คือ
1. กำรคิดเชิงกลยุทธ์
2. ภำวะควำมเป็นผู้นำ
จะเห็นว่ำ “กำรคิดเชิงกลยุทธ์” เป็นหนึ่งในเรื่องหลักที่องค์กรต่ำงๆ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำ
บุคลำกรเนื่องจำกจะทำให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงขึ้น



วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อสร้ำงแนวควำมคิดเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้เรียนให้สำมำรถฝึกฝนกำรคิดเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อเสนอแนะเครื่องมือในกำรคิดเชิงกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเลือกนำไปใช้ในกำรทำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ใช้กำรคิดเชิงกลยุทธ์ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ด้วยตัวเอง

กำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
หัวใจสำคัญของกำรคิดเชิงกลยุทธ์
 ควำมหมำยของกลยุทธ์
 สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
www.e nt rai ni ng. net
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ควำมหมำยของกำรคิดเชิงกลยุทธ์
ควำมหมำยของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์

หลักสำคัญของกำรพัฒนำกำรคิดเชิงกลยุทธ์
 ลักษณะงำนที่เหมำะกับกำรคิดเชิงกลยุทธ์
 ปัญหำ / อุปสรรคที่สกัดกั้นกำรคิด
 เครื่องมือในกำรคิดเชิงกลยุทธ์แบบต่ำงๆ
 กำรประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง
 Workshop: ทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์ของคุณ
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
 องค์ประกอบสำคัญของกำรคิดเชิงกลยุทธ์
 ขั้นตอนกำรคิดเชิงกลยุทธ์
 คุณสมบัติเด่นของนักคิดเชิงกลยุทธ์
 ควำมสำมำรถในเรื่องต่ำงๆ
 กรณีศึกษำ: กำรฝึกคิดเชิงกลยุทธ์กับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในกำรทำงำน
 กำรกำหนดเป้ำหมำยที่แม่นยำ
 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์เชิงกลยุทธ์
 กำรวำงแผนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
 กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
 กำรประเมินผลและกำรปรับปรุง
กำรบ้ำน : เพื่อกำรนำไปฝึกฝนและพัฒนำตนเอง

ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้ำ
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 ผู้บริหำร
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6.หลักสูตรผู้จัดกำรทีมงำนขำย . . . ต้องเป็นโค้ช (Coach Sales Team) สำหรับ Sales
Manager หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/แนวควำมคิด


ผู้จัดกำรทีมขำย จำเป็นต้องมีควำมสำมำรถ 3 ด้ำนหลักๆ คือ
 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
 ภำวะควำมเป็นผู้นำ
 กำรบริหำรทีมงำน



กำรมีควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำน ยังไม่เพียงพอ ผู้จัดกำรทีมงำนขำยต้องสำมำรถดึงศักยภำพของทีมงำน ซึ่งยัง
ไม่ได้ถูกใช้ ออกมำใช้ได้อย่ำงเต็มที่ และต้องคอยกระตุ้นให้เกิดควำมฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลำ เพื่อทำให้
สำมำรถพิชิตเป้ำหมำยที่ต้องกำรได้ บทบำทที่เหมำะสมคือกำรเป็นโค้ชให้กับทีมงำน



ผู้จัดกำรที่ใช้บทบำทโค้ชในกำรพัฒนำทีมงำน จำเป็นต้องเข้ำใจควำมต้องกำรของบุคลำกรภำยในทีม,
สังเกตข้อจำกัดและอุปสรรค์ที่ทีมงำนเผชิญอยู่ จะได้ดำเนินกำรชี้แนะ เพื่อให้ทีมงำนสำมำรถเอำชนะ
อุปสรรคได้ด้วยตัวของเขำเอง และทำให้ทีมงำนมุ่งมั่นในกำรทำงำนให้บรรลุป้ำหมำยของตัวเอง เรำเรียก
แนวทำงนี้ว่ำ กำรโค้ชชิ่ง (Coaching)



กำรแข่งขันที่รุนแรง และกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้จัดกำรจะบริหำรทีมงำนได้ดีควรพัฒนำตัวเองให้เป็น
โค้ชที่ดีด้วย โดยทำให้ทีมงำนดึงศักยภำพของเขำออกมำเอง ด้วยตัวของเขำเอง ไม่สำมำรถสั่งให้ทำเหมือน
แต่ก่อนได้อีกแล้ว

วัตถุประสงค์
ประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อทำให้ผู้จัดกำรทีมงำนขำยพัฒนำตัวเอง เพื่อเป็นโค้ชให้กับทีมงำน
 เพื่อให้ผู้จัดกำรทีมงำนเข้ำใจเทคนิคต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรโค้ชชิ่งทีมงำน และสำมำรถนำไปใช้ตำมควำม
เหมำะสมของตัวเอง
 เพื่อสร้ำงกระบวนกำรกำรโค้ชชิ่งของตัวเองขึ้นมำ ด้วยตัวเอง และนำไปใช้พัฒนำทีมงำน โดยกำรฝึกฝน
ต่อไป

เนื้อหำของหลักสูตร (Course Outline)


หัวใจสำคัญของผู้จัดกำรทีมงำนขำย (คุณสมบัตทิ ี่ดี)



กำรคิดเชิงกลยุทธิ์ (Strategic)
กำรพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเอง (Leadership)

www.e nt rai ni ng. net



กระบวนกำรในกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ได้
ประสิทธิภำพ


กำรเกริ่นนำเพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจ (Trust)
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โค้ช.. ทีมงำนขำยคุณภำพ (เข้ำใจทีมงำน)







กำรบริหำรทีมงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
(Management)

คุณสมบัติพนักงำนขำยที่องค์กรต้องกำร
หลุมพรำงของพนักงำนขำยที่พบบ่อย
เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำงทำงควำมคิด
ก้ำวข้ำมอุปสรรคของกำรเปลี่ยนแปลง



Feedback)




เทคนิคกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ทีมงำน (ดึง
ศักยภำพ)





กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
(Communication)
กำรถำมคำถำม (Questioning) และกำรฟัง
(Listening)
กำรให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive

เรียนรู้ธรรมชำติของมนุษย์
เข้ำใจควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล
กำรใช้คำถำมและรับฟังอย่ำงตั้งใจ
จิตวิทยำกำรบริหำรและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำ

กำรกำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน (Set Goal)
กำรสรุปผล (Conclusion)



กำรแสดงบทบำทสมมติร่วมกัน (Role Playing)



กำรบ้ำนสำหรับนำกลับไปฝึกฝน

ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดกำรทีมงำนขำย
 ผู้บริหำรงำนขำย

www.e nt rai ni ng. net

 ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรขำย
 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 ยิ่ง
ชัดยิ่งมีโอกำสมำก
กำรนำไปฝึกต่อไป
 คนส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยที่ไม่ชัดเจน ทำให้เส้นทำงเดินไปถึงเป้ำหมำยนั้นไม่ชัดเจนไป ด้วยกำรทุ่มเท
กำรทำงำนเพื่อไปให้ถึงเป้ำหมำยก็จะน้อยลง หำกผู้ทำไม่ชัดเจนในเป้ำหมำยแล้ว ทีมงำนย่อมพร่ำมัวใน
เป้ำหมำย เช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่กำหนดเป้ำหมำยควรทำให้เกิดควำมชัดเจนด้วยกำรตั้งคำถำมกับตัวเองก่อน
หำกยังตอบคำถำมต่ำงๆ เหล่ำนีไ้ ด้ไม่ครบ ให้พยำยำมคิดแล้วตอบให้ครบถ้วนก่อนกำรลงมือทำเพรำะ
ไม่เช่นนั้น เรำอำจหยุดเป้ำหมำยกลำงคันเมื่อเจออุปสรรคได้
www.e nt rai ni ng. net
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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


4. Clinic

ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

โดย อ.ปกรณ์

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