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Course outline
หลักสูตร PC ณ. จุดขาย
(PC...Point of Sale)
(หลักสูตร 3 วัน)

โดย
นายปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กำรพัฒนำ PC ณ. จุดขำย มีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นผู้สร้ำงแรงจูงใจให้ลูกค้ำตัดสินใจซื้อได้
ดังนั้น แนวทำงกำรฝึกอบรมควรมีควำมต่อเนื่องและสอดคล้องกัน เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขำยมีควำมพร้อมทั้ง
ด้ำนควำมรู้, เทคนิคกำรขำย และกลยุทธ์ในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถกระตุ้นตัวเองให้มีขวัญและ
กำลังใจในกำรดำเนินกำรขำยอยู่เสมอ
ประเด็นสำคัญที่ควรพัฒนำ PC ณ. จุดขำย 5 เรื่อง ดังนี้
1. กำรกำหนดเป้ำหมำยของตัวเองด้วยควำมท้ำทำย
2. ดำเนินงำนขำยอย่ำงมีแบบแผนที่ชัดเจน
3. พัฒนำและซักซ้อมเทคนิคกำรขำยอยู่เสมอ
4. มองเห็นโอกำสทำงกำรขำยด้วยเครื่องมือทำงกำรตลำด
5. สร้ำงทัศนคติที่ดีต่องำนขำยอยู่ตลอดเวลำ
ทักษะที่สำคัญของ PC ณ. จุดขำยเพื่อพิชิตเป้ำหมำย

PC
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โปรแกรมของหลักสูตรถูกออกแบบไว้เป็น 3 ครั้ง โดยดำเนินกำรครั้งละ 1 วัน และเปิดโอกำสให้
ผู้เรียนนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงในแต่ละครั้ง แล้วจึงฝึกอบรมเพิ่มเติมในครั้งต่อไปโดยมีระยะเวลำห่ำงกัน
ประมำณ 1 เดือน เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็นอุปนิสัยที่ดีของ PC ในอนำคต
แนวทำงกำรฝึกอบรมใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ให้เกิดกำรปฏิบัติจริงและ
ออกแบบโปรแกรมที่จะนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองตำมควำมเหมำะสมของแต่ละบุคคล จึงทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักการและแนวความคิด


กำรขำยเป็นเกมตัวเลขคือ “กำรพูดคุยกับลูกค้ำ 100 รำย อำจปิดได้ไม่ครบทั้ง 100 รำย” ดังนั้น PC ณ.
จุดขำยควรมีควำมรู้สึกสนุกที่ได้นำเสนอขำย และกระตุ้นตัวเองให้อยำกขำยมำกกว่ำที่จะรอที่จะขำยได้
เท่ำนั้น เพรำะหำกคิดแต่ที่จะขำยได้ ก็จะทำให้เครียดเวลำขำยไม่ได้และเกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรขำย
เพิ่มเติม

“นักขายทีแ่ ท้ จริง รักทีจ่ ะขาย มากกว่ า รักทีจ่ ะขายได้ ครับ”


กำรพัฒนำ PC ณ. จุดขำยให้มีคุณภำพต้องพัฒนำทั้งด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ (Hard Skill) และ
พฤติกรรมทำงกำรทำงำนขำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Soft-Skill) ควบคู่กันไป เพรำะนักขำยที่มีวิธีกำรที่ดี แต่
มองงำนขำยเป็นปัญหำและอุปสรรคมำกกว่ำควำมท้ำทำย ก็จะไม่สำมำรถเลือกใช้วิธีกำรที่เหมำะสมได้
เพรำะไม่อยำกขำยเสียแล้ว ในทำงกลับกัน ถ้ำมีใจอยำกขำยไม่กลัวปัญหำและไม่มีวิธีที่ดีแล้ว ก็อำจ
เสียเวลำและทำงำนหนักแต่ได้ผลลัพธ์น้อย

“PC เชิงกลยุทธ์ รักในงานขายและพัฒนาเทคนิคอยู่เสมอ”




กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรขำยให้ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันกับคู่แข่งในพื้นที่ เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้
PC ณ. จุดขำย สำมำรถทำยอดขำยได้บรรลุเป้ำหมำย โดยที่ PC ต้องเป็นผู้ดำเนินกำรด้วยตัวเององค์กร
สนับสนุนผ่ำนทีมงำน Support หรือผู้บริหำร แต่กำรคิดด้วยตัวเองจะทำให้กลยุทธ์ที่เลือกใช้นั้น
เหมำะสมมำกที่สุด เช่น
▪ กำรจัด Display
▪ อุปกรณ์ทำงกำรตลำด
▪ ของรำงวัลส่งเสริมกำรขำย
▪ กิจกรรม ณ พื้นที่
PC ณ. จุดขำยควรภูมิใจที่เป็นบุคลำกรที่สร้ำงรำยได้ให้กับองค์กรและได้พัฒนำตัวเองตลอดเวลำ กำร
สร้ำงทัศนคติเชิงบวกต่องำนขำย จะกระตุ้นให้ก้ำวข้ำมอุปสรรคต่ำงๆ ไปได้ด้วยควำมเชื่อมั่นในตัวเอง,
สินค้ำ และบริษัทก็จะทำให้ PC ทุกคนประสบควำมสำเร็จแน่นอน
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จุดประสงค์ของโปรแกรม








เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขำย มีควำมสำมำรถครบถ้วนในกำรบริหำรงำนขำยของตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่องตำม
โปรแกรม 3 ครั้ง ดังนี้
เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขำยสำมำรถพัฒนำตัวเองในเรื่องหลักๆ คือ
o เทคนิคกำรพิชิตเป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบ
o ครบเครื่องเรื่องกำรขำยเชิงกลยุทธ์
o สำรพันเทคนิคสร้ำงโอกำสทำงกำรขำย
เพือ่ ทำให้ PC ณ. จุดขำยได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในกำรฝึกอบรมทันที พร้อมที่จะนำไปประยุกต์กับ
สถำนกำรณ์ของแต่ละบุคคลได้โดยผ่ำน ...
o กำรโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยวิทยำกร
o กำรทำ Workshop ด้วยตัวเอง
o กำรออกแบบโปรแกรมตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
o กำรแสดงบทบำทสมมุติต่ำงๆ
เพื่อสร้ำงบรรยำกำศควำมสนุกสนำนในกำรเยนรู้ ทำให้ผู้เรียนให้ควำมสนใจและนำเนื้อหำไปใช้อย่ำง
แท้จริง และเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองตำมกำรบ้ำนที่ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
DAY I: เทคนิคพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
 สำรวจแนวควำมคิดเกี่ยวกับงำนขำย
o คุณอยำกเป็นนักขำยหรือไม่?
o งำนขำยให้ประโยชน์อะไรกับคุณ?
o คุณเป็นนักขำย Style ไหน?
o คุณเลือกเป็น PC ณ. จุดขำยเพรำะเหตุใด?
o Workshop: สนุกกับกำรค้นหำตัวเอง
 กำหนดเป้ำหมำย...สร้ำงแรงจูงใจ
o เป้ำหมำยหลัก, เป้ำหมำยย่อย, เป้ำหมำยจูงใจ
o หลุมพรำงทำงควำมคิดเชิงลบกับงำนขำย
o เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำง
o แนวทำงกำรบริหำรของ PC คุณภำพ
o Workshop: กำหนดแนวทำงกำรเอำชนะหลุมพรำง
 กำรวำงแผนและบริหำรงำนขำยอย่ำงเป็นระบบ
o มหัศจรรย์ Sales Pipeline
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o มองเห็นอนำคตผ่ำน Sales Pipeline
o สนุกกับกำรบริหำรงำนขำยด้วยข้อมูล
o พิชิตเป้ำหมำยยอดขำยง่ำยนิดเดียว
o Workshop: ออกแบบระบบงำนขำยของตัวเอง
 คุณสมบัติของสุดยอด PC ณ. จุดขำย
o PC ณ. จุดขำยที่องค์กรต้องกำร
o กรณีศึกษา: นักขำยพิชิตเป้ำหมำย
o คุณสมบัติหลักที่สำคัญ
o เร่งเครื่องงำนขำยด้วยใจเต็มร้อย
 การบ้าน เพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนำตัวเอง
DAY II: ครบเครื่องเรื่องงานขายเชิงกลยุทธ์
 กำรเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้ที่สำคัญ
o รู้จักบริษัทให้ครบ
o รู้จริงในสินค้ำ/บริกำร
o รู้พฤติกรรมและควำมต้องกำรของลูกค้ำ
o รู้ข้อมูลของคู่แข่งขัน
o รู้จักตัวเองอย่ำงแท้จริง
 เทคนิคกำรนำเสนออย่ำงมืออำชีพ
o บทพูดสร้ำงควำมประทับใจ
o คำถำมของลูกค้ำ-คำตอบโดนใจ
o กำรค้นหำควำมต้องกำรซื้อของลูกค้ำ
o นำเสนอสิ่งทีเป็นคุณค่ำในใจลูกค้ำ
o Role Playing: ซักซ้อมบทพูดเสมือนดำรำ
 กำรเจรจำต่อรองอย่ำงสร้ำงสรรค์
o กำรเตรียำตัวก่อนกำรเจรจำ
o เจรจำต่อรองอย่ำงเป็นธรรมชำติ
o ประเมินสถำนกำรณ์กำรเจรจำต่อรองเชิงกลยุทธ์
o กำรเลือกใช้อำวุธที่เหมำะสม
o Role Playing: สร้ำงสถำนกำรณ์เพื่อกำรเจรจำต่อรอง
 กลยุทธ์กำรปิดกำรขำยอย่ำงเหนือชั้น
o สร้ำงสัญญำณปิดกำรขำยให้ได้
o พูดคุยเฉพำะเรื่องที่เป็นคุณค่ำในใจลูกค้ำ
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o ทำให้ลูกค้ำรู้สึกมีควำมสุขในกำรตัดสินใจ
o นำเสนอสินค้ำ/บริกำร
o Role Playing: สร้ำงแนวทำงกำรปิดกำรขำยของตัวเอง
 การบ้าน เพื่อกำรนำไปฝึกฝนและพัฒนำตัวเอง
DAY III: สารพันเทคนิคสร้างโอกาสทางการขาย
 กำรตกแต่งหน้ำร้ำนดี...มีชัยไปกว่ำครึ่ง
o ศำสตร์ของฮวงจุ้ยแบบง่ำย
o รูปแบบที่หลำกหลำยดึงดูดควำมสนใจ
o กำรจัด Display เชิงยุทธศำสตร์
o อุปกรณ์เสริมมีควำมสำคัญ
o กิจกรรม: นำเสนอ Display ให้โดนใจ
 สร้ำงโอกำสทำงกำรขำยด้วยกลยุทธ์กำรตลำด
o กำหนดกลยุทธ์จำก SWOT
o กำรเพิ่มยอดขำยด้วยตำรำงสินค้ำ-ลูกค้ำ
o กำรผลิตสินค้ำด้วยตำรำง BCG Matrix
o สร้ำงแนวควำมคิดจำก 5 Forces
o Workshop: สร้ำงโอกำสทำงกำรขำยด้วยเครื่องมือ
 กำรใช้เครื่องมือทำงกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิผล
o เอกสำรทำงกำรตลำด (Brochure)
o อุปกรณ์ Point of Present (POP)
o เอกสำรประชำสัมพันธ์ (Banner)
o เอกสำรโฆษณำดึงดูดควำมสนใจ
o Workshop: ออกแบบเครื่องมือทำงกำรตลำดของตัวเอง
 กำรสร้ำงกิจกรรม ณ. จุดขำย เชิงกลยุทธ์
o ประเภทของกิจกรรมน่ำสนใจ
o กระบวนกำรสร้ำงกิจกรรม ณ. จุดขำย
o บริหำรกิจกรรมเพิ่มยอดขำยทันที
o Workshop: กำรวำงแผนกิจกรรมเชิงกลยุทธ์
 การบ้าน เพื่อกำรนำไปฝึกฝนและพัฒนำตัวเอง
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ระยะเวลาในการฝึกอบรม
เดือนละ 1 ครั้ง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

-

5
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แนวทางการอบรมนักขาย
❖ กำรฝึกอบรมทำให้นักขำยเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตำมแนวทำงกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่ง

นักขำยจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที 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

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “การทาพิมพ์เขียวงานขายของตัวเอง”
วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้พนักงำนขำยสำมำรถวำงแผนลูกค้ำเป้ำหมำยที่คำดหวังจะดำเนินกำรปิดกำรขำยได้มีมำก
น้อยแค่ไหน
 เพื่อทำให้พนักงำนมองเห็นภำพงำนขำยของตัวเองกับลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก ว่ำเรำต้องดำเนินกำร
อย่ำงไรกับเขำบ้ำง
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แนวทางในการดาเนินการ
 คัดเลือกลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก โดยใช้ทฤษฎี 80 : 20 หมำยถึงลูกค้ำที่ให้ผลตอบแทนที่บริษัท
ค่อนข้ำงสูงมำทำ Blue Print
 กำหนดรำยชื่อลูกค้ำหลังลงในตำรำงเพื่อกำรวิเครำะห์ โดยในตำรำงมีหัวข้อหลัก ดังนี้
 ตำรำง Blue Print อำจทำเป็นประจำปี หรือ ประจำเดือน และคอย Update อยู่เรื่อยๆ อำจะเริ่มต้นที่
Excel File แล้วขยำยไปเรื่อยๆ ก็ได้
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 สำมำรถประมำณกำรรำยได้ทั้งปี ในเบื้องต้นได้ว่ำ มีลูกค้ำเท่ำไร
 ผู้บริหำร สำมำรถใช้ในกำรติดตำม และช่วยเหลือพนักงำนขำย สำหรับลูกค้ำรำยใหญ่
 พนักงำนขำยมีแผนในกำรทำงำนที่ชัดเจน แม่นยำ
 กำรติดตำมผลใช้เวลำน้อย ไม่เสียเวลำกับลูกค้ำทั่วไป เน้นที่รำยสำคัญ
 พยำกรณ์ยอดขำยได้แม่นยำขึ้น

กลุ่มผู้เข้าอบรม
 พนักงำนขำย
 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรฝ่ำยขำย

ผู้จัดกำรทีมงำนขำย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนขำยและกำรตลำด

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)
❖ กำรละลำยพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวควำมคิดเบื้องต้นของผู้เข้ำฝึกอบรมกับเนื้อหำตำมหลักสูตร
 แนะนำตัวเอง
 คำสำคัญ ( Key Words )
 คำถำมสร้ำงแนวควำมคิด
❖ กำรสำรวจตัวเอง , กำรมองเห็นตัวเองและกำรยอมรับตัวเอง
กำรทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนำไปสู่การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 ค้นหำหลุมพรำงทำงควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ
 สำรวจพฤติกรรมของตัวเองในด้ำนต่ำงๆ
 เรียนรู้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
❖ กำหนดเป้ำหมำยที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้ำฝึกอบรม ทดสอบกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ำยๆ
 เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
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เปลี่ยนควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ ด้วยตัวเอง
กำหนดแนวทำงของตัวเองใหม่

❖ กำหนดคุณสมบัติที่จะนำไปพัฒนำตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมำะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อกำรพัฒนำตัวเอง
 กำรเตรียมควำมพร้อมของตัวเอง
 วำงแผนกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงมีขั้นตอน
 เลือกกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 ปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อมใหม่
❖ สร้ำงควำมคำดหวังก่อนกำรฝึกอบรม
เทคนิคกำรทให้ผู้เข้ำฝึกอบรมเขียนควำมคำดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดกำรอบรม
 ทำให้ผู้เรียนจดจ่อต่อกำรเรียนรู้ เพรำะอยำกเรียนของตัวเอง
 นำเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
❖ Workshop ประเด็นสำคัญที่สำมำรถไปฝึกฝนได้
ดำเนินกำร Workshop ในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เข้ำใจและนำไปฝึกฝนได้จริง
 กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
 กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันใน Class
 กำรนำเสนอกลุ่มจำกกำรระดมควำมคิดเห็น
 กำรนำไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง
❖ กำรบ้ำนเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้ำฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่ำจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
 เรื่องที่ได้รับจำกกำรอบรม
 เรื่องที่ชอบ
 เรื่องที่จะนำไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
 กำรบ้ำนของตังเอง
❖ กิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ให้เกิดควำมสนุกสนำน
จัดกิจกรรมให้เหมำะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้ำฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหำ
 เกม / กำรละเล่น
 Role Playing
 นิทำนให้แนวควำมคิด
 กรณีศึกษำ
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แนวทางการดาเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขที่ได้ทา”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึกอบรมนับว่ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมดำเนินกำรฝึกฝนในเรื่องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้
ยำวนำนก็จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมื่อมีควำมมั่นใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง
อีกทั้งยังสำมำรถนำไปให้ผู้อื่นได้พัฒนำต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้
ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมและเขำ
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีขึ้น

กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้มีดังนี้
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

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสามารถทาได้โดย
1. ตัวผู้เข้าอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช้
•
•
•
•
•

กำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำไปทำ ( ถ้ำมี )
เอกสำรเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึกฝน
แหล่งควำมรู้เตือนควำมทรงจำในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ควำมรู้ส่งตรงถึงที่ จำก ทีม วิทยำกรผู้ช่วย ถึงผู้เข้ำอบรม
จดหมำย Reminder (ทักทำย) จำกอำจำรย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
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•

กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้เข้ำอบรมเอง หรือ ร่วมกับ HRD ( ถ้ำมี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกค้า
•
•

HRD ตำมกำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำไปทำ ( ถ้ำมี )
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผู้เข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผู้ช่วย ของ อาจารย์ปกรณ์
•

ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โดย อ.ปกรณ์
•

ดำเนินฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้ำอบรมทำกำรบ้ำน (งำนที่ผู้เข้ำอบรมบอกว่ำต้องกำรไป
พัฒนำ) และ อำจำรย์ มำให้คำแนะนำ

กรณีกำรติดตำมผลแบบมีค่ำใช้จ่ำย หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อทีมงำนเพื่อขอรำยละเอียด
รูปแบบและกำรดำเนินกำรเพื่อนำเสนอเพิ่มเติม
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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
ทีมวิทยำกร & โค้ชที่ดำเนินกำรสอน ยินดีให้คำปรึกษำ, ตอบคำถำม, โค้ชเพิ่มเติมทำงโทรศัพท์
เพื่อให้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้รับกำรอธิบำยจนสมบูรณ์
บทควำม, เครื่องมือต่ำงๆ ของวิทยำกร & โค้ชแต่ละท่ำนที่เปิดให้ใช้ทบทวนและพัฒนำตัวเอง
อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถที่จะขอคำปรึกษำจำกวิทยำกร & โค้ชที่เป็นเจ้ำของบทควำมและเครื่องมือ
เหล่ำนั้นตลอด



เครื่องมือต่างๆ
Coaching card

เครื่องมือกำรโค้ชต่ำงๆ
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การติดตามผล

 Package
•
•
•
•
•

# 1 : อัตรำค่ำบริกำร

ฟรี

ทีมงำน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินกำร
En-training ส่งขั้นตอนกำรติดตำมผลให้
En-training สอนวิธีกำรโทรศัพท์และบทพูด
กำหนอกรอบในกำรสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
กำรติดตำมผลใช้กำรบ้ำนทีจ่ ะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก

 Package

# 2 : อัตรำค่ำบริกำร 8,000 บำท / ครั้ง

( จำนวนไม่เกิน 20 คน )
• กำรติดตำมผลใช้กำรบ้ำนทีจ่ ะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงำน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถำมผลลัพธ์ของกำร
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมสำหรับกำรพัฒนำตัวเอง
• สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกข้อมูลทีไ่ ด้รับจำกผูเ้ ข้ำฝึกอบรม

 Package

# 3 : อัตรำค่ำบริกำร 15,000 บำท / ครั้ง

( จำนวนไม่เกิน 20 คน )
• กำรติดตำมผลลัพธ์ใช้กำรบ้ำนที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงำน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรฝึกอบรม
• ทีมงำน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถำมผลลัพธ์ของกำร
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมสำหรับกำรพัฒนำตัวเอง
• พูด-คุยในเรื่องที่รบั ปำกใน Class ว่ำจะนำไปพัฒนำตัวเอง
• จัดทำรำยงำนสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจำกใน Class และ
หลังกำรอบรม

 Package

# 4 : อัตรำค่ำบริกำร 20,000 บำท/ครั้ง

( จำนวนไม่เกิน 20 คน )
• ทีมงำน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรฝึกอบรม
• ทีมงำน En-training ถ่ำย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
• กำรติดตำมผลใช้ประเด็นที่เกิดขึน้ ใน Class ประกอบกับ
กำรบ้ำนที่จะนำไปฝึกฝน
• ทีมงำน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถำมผลลัพธ์ของกำร
เปลี่ยนแปลงและนำไปใช้
• จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมสำหรับกำรพัฒนำตัวเอง
• จัดทำรำยงำนสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจำกใน Class และหลัง
กำรอบรม
• จัดส่งสิ่งต่ำงๆให้ HRD ขององค์กร
- รำยงำนสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสำรทีเ่ ป็นประโยชน์กบั กำรพัฒนำตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตำมหลักสูตร
• สรุปภำพรวมและคำแนะนำของวิทยำกร ในรำยงำน
• ถ่ำยทอดเทคนิคและขั้นตอนกำรติดตำมให้ HDR นำไป
ดำเนินกำรต่อไปได้

กำรติดตำมผลลัพธ์จำกกำรฝึกอบรมเพื่อให้ในกำรวำงแผนในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผน ของ HRD ที่
จะนำเสนอให้ผู้บริหำรสำมำรถนำไปกำหนดเป็นนโยบำยในกำรคัดเลือกกลุ่มบุคลำกรที่เป็น Talent ได้ต่อไปใน
อนำคต
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จุดเด่นสถาบัน
มีหลักสูตรมำกกว่ำ 200 หลักสูตรให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ

บทควำมเกี่ยวกับกำรพัฒนำตนเอง จำกทีมวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญกำรฝึกอบรมด้วยกระบวนกำร
Training & Group Coaching หลำกหลำยหมวดให้เลือกได้ตำมควำมสนใจ
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เครื่องมือพัฒนำตนเอง สำมำรถใช้เป็นคู่มือกำรฝึกฝนในด้ำนต่ำงๆ ได้อย่ำงง่ำย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสูตรออนไลน์ สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่อย่ำงง่ำยๆ แค่คลิ๊กมำที่เรำ www.learningonline.in.th
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