การพัฒนาผูจดั การฝายขายมืออาชีพ

Course outline
หลักสูตรการพัฒนาผูจัดการฝายขายมืออาชีพ
( หลักสูตร 1 วัน )
โดย

นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

"เนนใหพัฒนา 3 เกง คือ เกงงาน, เกงคนและเกงจัดการ"
หลักการและ/แนวความคิด
 ปจจุบัน ธุรกิจภายใตการแขงขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแขงขันแบบไรพรมแดนระดับโลก และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตลอดเวลา ดวยเหตุผลนี้ธรุ กิจจึงตองมีการจัดการเชิงกลยุทธที่
แข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ธุรกิจจะตองปรับปรุงการจัดการเชิงกลยุทธใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีเหนือกวาคูแ ขงขัน
 ผูจัดการฝายขายที่ตองการประสบความสําเร็จในอนาคต จะตองเริ่มตนดวยการศึกษาการจัดการเชิงกล
ยุทธเพราะสภาพแวดลอมของธุรกิจมีความสลับซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจ
จะตองปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถาผูจัดการฝายขายขาดความชํานาญในการกําหนด
กลยุทธและการปฏิบัติตามกลยุทธก็จะทําใหธุรกิจตอสูกบั คูแขงขันไมได
 กุญแจสําคัญอันหนึ่งที่เปนคุณลักษณะขององคกรและทีมงานที่เปยมดวยสมรรถนะก็คือ พวกเขาตางมี
ภาพที่ชัดเจนตอสิ่งที่พวกเขาพยายามสรางขึ้นมารวมกัน พวกเขามีความเขาใจและกระตือรือรนในดาน
เปาหมายหลักและการแบงปนคานิยมรวมแกกนั ทั้งคานิยม(Valves) พันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน
(Vision)ไดกอใหเกิดลักษณะเฉพาะทีเ่ ชื่อมบุคลากร ทีมงาน และองคกร ใหสามารถตอบสนองและ
จัดการกับสถานการณใหมๆใดๆไดเปนอยางดี
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 ผูจัดการฝายขายจึงตองมีแนวความคิดทีจ่ ะสรางและพัฒนาทีมงานใหมีความรู ความสามารถ ความ
กระตือรือรน และความมุงมัน่ ที่จะผลักดันยอดขายใหไดตามเปาหมายที่กําหนด โดยการมุงเนนใหทุกๆ
คนในทีมงานไดมีโอกาสเติบโตและขึ้นมาบริหารงานใหกับบริษัทในตําแหนงที่สูงขึ้นตอไปในอนาคต
 การพัฒนาภาวะความเปนผูนาํ ใหแกผูจัดการฝายขายนับวาเปนความจําเปนอยางมาก เพราะยอดขายของ
บริษัทไดผูกกับผูจัดการฝายขาย ที่ตองผลักดันผลงานผานทีมงานขายเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กาํ หนดไว
ดังนั้นผูจัดการฝายขายจึงตองเปนผูนําที่ทรงคุณคาและสามารถคิดเชิงกลยุทธไดอยางดีเยีย่ ม

วัตถุประสงคของหลักสูตร






เพี่อสรางแนวความคิดเชิงกลยุทธ ใหกับผูจ ัดการฝายขาย ดวยเรื่องสําคัญ 9 เรื่อง ที่ผูจัดการฝายขายตอง
ดําเนินการ
เพื่อทําใหผูจดั การสามารถพัฒนาภาวะผูนําภายในตัวเองได ดวยตัวเอง และนําไปพัฒนาทีมงานเปนที่
ยอมรับจากทีมงาน
เพื่อกระตุน ใหผูจัดการฝายขายนําวิสัยทัศน ของตัวเองไปสรางทีมงาน ใหมีประสิทธิผลเปน” ทีมเวิรค “ ที่
สรางสรรค ทํางานอยางเปนระบบ

ความคาดหวังของผูบริหารระดับสูงตอผูจัดการฝายขาย


การคิดเชิงกลยุทธ : ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีทสี่ ุด ทามกลางสถานการณทอี่ าจมี
อุปสรรคและความไมแนนอนเพื่อนําไปสูเปาหมายยอดขายที่ตั้งไว



การจัดการเชิงกลยุทธ : กระบวนการซึ่งรวมกิจกรรมที่เกีย่ วของ 3 ประการ คือ
1. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ
2. การกําหนดกลยุทธ
3. การปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุม



ความรับผิดชอบในฐานะผูจดั การฝายขาย : ผูประสบความสําเร็จ รับผิดชอบ 7 ประการนี้
1. กําหนดเปาหมายยอดขายและดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ
2. สรางนวัตกรรมและหาตลาดรองรับ
3. การแกปญหาและการตัดสินใจ
4. กําหนดลําดับความสําคัญของงานและทํางานที่สําคัญ
5. จดจอกับกิจกรรมที่สามารถสรางความเปลี่ยนแปลงสูงสุด
6. สรางผลงานและเก็บเกีย่ วผลลัพธ
7. เปนผูจัดการทีด่ ีใหเปนแบบอยางแกทีมงาน
www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 11

การพัฒนาผูจดั การฝายขายมืออาชีพ


ความเปนผูนํารอบทิศทาง(360 องศา) : ผูจัดการฝายขายพัฒนาตัวเองเพื่อเปนผูนํา
1. รับฟงและเขาใจผูอื่น
2. การสื่อสารอยางสรางสรรค
3. การมุงมั่นทุมเทกับเปาหมาย
4. การสรางและพัฒนาทีมงานขาย
5. การมีทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน

หัวขอหลักในการพัฒนาผูจัดการฝายขายมืออาชีพ
 ตรวจสุขภาพผูจัดการฝายขาย



เรียนรูดว ยตัวเอง
ปรับปรุงแกไขดวยตัวเอง

 9 เรื่องสําคัญในการพิชติ เปาหมายยอดขาย










การวิเคราะหสภาวะตลาดในธุรกิจ
การวิเคราะหขอ มูลของกลุมลูกคา
กําหนดกลยุทธ 7 Ps
การพยากรณยอดขาย
ฐานขอมูลลูกคาเพื่อการบริหารงาน/การตัดสินใจ
การบริหารการประชุมทีมงานขาย
กลยุทธการตลาด
กลยุทธการขาย
กลยุทธการบริการ

 หลุมพรางดานการบริหารทีมงานขาย
 บทบาทที่สําคัญของผูจัดการฝายขาย




การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking)
ภาวะความเปนผูนํา (Leadership)
การบริหารทีมงานขาย (Sales Management)

 กรณีศึกษาตางๆ
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แนวทางในการดําเนินการของที่ปรึกษา
การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยผูที่เขารับการฝกอบรม จะเปนผูที่เรียนรูดวยตัวเอง และนํา
สิ่งที่ไดเรียนรูไ ปใชไดทนั ที ตาม Style ที่เหมาะสมกับตนเอง
การฝกอบรมแบบ Training เพื่อใหความรูในเชิง การวิเคราะหยอดขาย (Hard Skill) เพื่อใหผูเรียนได
จดจําเทคนิคที่มีประโยชนตอ งานขายและตนเอง พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับตัวเองไปปรับใชกับ
แนวทางเดิมทีเ่ คยปฏิบัติอยูใหดีขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้น
การอบรมแบบ Coaching เพื่อใหผูเรียนพัฒนาบุคลิกลักษณะสวนบุคคล ( Soft Skill ) ดวยตัวเอง โดย
วิทยากรทําหนาที่เปนเพียงแคกระจกเงา ทําใหผูเรียนมองเห็นตัวเอง และอยากเปลีย่ นแปลงตัวเองใหดี
ขึ้นดวยตัวเอง
การทํากิจกรรมยอย Work Shop ที่สอดแทรกในแตละชวงของการฝกอบรม เพื่อใหผูเรียนไดคดิ ,
วิเคราะห และลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง ทําใหเกิดความเขาใจเนื้อหาอยางแทจริง และสามารถนําไปฝกฝน
ตอไดในอนาคต
การฝกสถานการณจําลอง (Role Playing) เพื่อใหผูเรียนรูไดสัมผัสกับวิธีการใหมๆในสถานการณ
จําลอง ทําใหจนิ ตนาการถึงเหตุการณจริงที่จะเกิดขึ้นไดทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
วิทยากรจะสามารถใหคําปรึกษาแนะนําเพิม่ เติมได
การบานสําหรับการนําไปฝกฝน เพื่อทําซ้าํ ๆอยางสม่ําเสมอจนการเปนธรรมชาติของผูจัดการฝายขาย
ในอุปนิสัยใหมทําใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาตัวเอง
การสรางบรรยากาศใหเกิดความสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียนรู จะทําใหผูเรียนไมเบื่อหนาย และ
เกิดความอยากเรียนรูดว ยตัวเองมากขึ้น โดยการกระตุนใหผูเรียนไดคดิ และแลกเปลี่ยนประสบการณ
พรอมกิจกรรมตางๆ ที่อํานวยประโยชนตอ การเรียนรูดว ยตัวเองของผูเขารับการฝกอบรม

ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผูจัดการทีมงานขาย
 ผูบริหารงานขาย
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ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “สรางฝนที่เปนจริง ” : ผูนําตองมีวิสัยทัศนใหกับทีมงาน
วิธีปฏิบตั ิ
 เขียนเปาหมาย (ความฝน) ที่ตั้งใจทําใหสําเร็จสัก 1 เรื่อง
- เปาหมายของฉัน คือ ...................................
 สํารวจเปาหมาย (ความฝน) ของตัวเอง ดังนี้
- เปาหมายนี้ดงึ ดูดความสนใจของฉันมากแคไหน ?
- เปาหมายนีฉ้ ันอยากไดเองหรือคนอื่นสั่งใหฉันทํา
- ฉันมีแผนงานเกี่ยวกับเปาหมาย ดังนี้
1. .................................................
2. ……………………………….
3. ……………………………….
- หากเปาหมายนี้สําเร็จฉันมีความรูสึกอยางไร ?
- ฉันควรบอกใครใหรูเกีย่ วกับเปาหมายนี้บา ง ?
 ตอบคําถามใหครบถวนแลวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
ผลที่จะไดรับ
 เมื่อเราตอบคําถามเหลานี้ไดครบ ความรูสึกของเราเกี่ยวกับเปาหมาย (ความฝน) นี้จะชัดเจนยิ่งขึ้น
ทุกอยางจะสะทอนใหเราเห็นวา เรามีโอกาสหรือแนวโนมที่จะบรรลุเปาหมาย(ความฝน) นี้มากนองแคไหน ยิ่ง
ชัดยิ่งมีโอกาสมาก
การนําไปฝกตอไป
 คนสวนใหญมีเปาหมายทีไ่ มชัดเจน ทําใหเสนทางเดินไปถึงเปาหมายนั้นไมชัดเจนไป ดวยการทุมเท
การทํางานเพือ่ ไปใหถึงเปาหมายก็จะนอยลง หากผูทําไมชัดเจนในเปาหมายแลว ทีมงานยอมพรามัวใน
เปาหมาย เชนเดียวกัน ทุกครั้งที่กําหนดเปาหมายควรทําใหเกิดความชัดเจนดวยการตั้งคําถามกับตัวเองกอน
หากยังตอบคําถามตางๆ เหลานี้ไดไมครบ ใหพยายามคิดแลวตอบใหครบถวนกอนการลงมือทําเพราะ
ไมเชนนัน้ เราอาจหยุดเปาหมายกลางคันเมื่อเจออุปสรรคได
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รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)


สรางบรรยากาศการเรียนรู (Ice Breaking)
 แนะนําตัวเอง
 ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเลน)
 ตลาด/ธรกิจ ทีร่ ับผิดชอบอยู
 ความฝน
 จุดเดนของทีมงาน
Note: การแนะนําตัวทั่วไป แลวเพิ่ม ความฝน เพื่อใหผูจดั การมองเห็นวา วันนี้เราบอกเลาทิศทางของทีม
ใหนองๆฟงหรือไม นองๆยอมรับ และอยากไปดวยหรือไม จุดเดนของทีม เพื่อใหเห็นวา
ผูจัดการคิดอยางไรกับทีมงาน ถาคิดบวก พลังในการพัฒนาจะมีสูงกวา คิดลบ
 คําสําคัญ (keywords)
 ศักยภาพ : นองๆใชไปเต็มที่แคไหน? เราจะเพิ่มอยางไร ?
 เปาหมาย : Sales สวนใหญ รูสึกวา เปาหมาย เปนสิ่งที่ผูจัดการใหมา ทําใหความกระตือรือรน
มีนอยกวาเปาหมายที่เปนของตัวเอง
 จับถูก :
Sales รูสึกอยางไรกับ Manager
จับถูก ไดหรือไม ?
Manager รูสึกอยางไรกับ Sales
 การพัฒนา : เรามีแผนพัฒนาทีมงานอยางไร ?
เบื่อที่จะพัฒนาหรือไม ?
ถาเขาพัฒนา เราจะสบายขึ้นหรือไม ?
Note: การแลกเปลี่ยนความหมายของแตละคํา เพื่อเชื่อมโยงใหผูเรียนไดคิด และมองเห็นตัวเอง จะ
กระตุนใหอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได ผูจ ัดการตองเปนผูพัฒนาทีมงาน ดังนั้นตองอยากพัฒนา
กอน การลงมือจึงจะเกิดขึ้น (คําสําคัญอาจเปนคําอื่นๆ ที่วิทยากรเห็นวาเหมาะสมกับเการ
เชื่อมโยง)
 บทบาทของผูจัดการขาย
 ความฝน
จูงใจผูอื่น ไมใช สั่ง ผูอื่น
 ผูนํา
 โคช


แลกเปลี่ยนเปาหมาย (ความคาดหวัง) ของวิทยากร
 แนวคิดการบริหารทีมงานรูปแบบใหม
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 ใช Style ของตัวเอง ในการบริหารงาน
 สนุกกับการผลักดันยอดขายผานทีมงาน
 ทาทายตัวเอง เพื่อพิชิตเปาหมาย

Note: ใหผูเรียน มีเปาหมาย (ความคาดหวัง) เชนเดียวกัน เพื่อใหจดจอกับเนื้อหาทีเ่ รียนรู เพราะอยากให
ตัวเองสมความตั้งใจที่ตั้งเปาหมายไว


กระบวนการผานเดินในการบรรยายเนื้อหาตาม Slide
 ทําใหผูเรียนรูสํารวจตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาตาม Slide
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแตละหัวขอ วา หลงลืมหรือละเลย ไมไดทําเรื่องอะไรไปบาง
และจะดําเนินการอยางไรตอไป
 เนื้อหาเดียวกัน สามารถใชกบ
ั ตัวเอง และนําไปใช พัฒนานองๆได เพราะเปนลักษณะงานขาย
เหมือนกัน ยอมทําไมครบเมือนกัน
 การใชคําถามกับผูเขาอบรม ทําใหไดใชความคิดรวมกัน
 เปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดจดบันทึก สิ่งที่จะนําไปดําเนินการตอไป
 ยกตัวอยาง กรณีศึกษา ใหใกลเคียงกับเนื้อหา จะทําใหเขาใจมากยิ่งขึ้น
 เนื้อหาแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงแรก คิดถึงงานตัวเอง
ชวงหลัง คิดถึงหลุมพรางของนองๆ
 การวิเคราะหในเรื่องตางๆ ตองลงมือขีดเขียน และนําเสนอใหเพื่อนๆฟง จะได Confirm สิ่งที่
คิดไปในตัวดวย
 พยายามทําใหผูเขาอบรมโยงเรื่องราวเกีย่ วกับงานของตัวเอง อุปสรรคที่เจออยู และกําหนด
แนวทางแกไขไปเลย จะไดไมตองกลับไปคิดอีกครั้ง



ชวงการทํา Workshop
 กระตุนใหตอบคําถามตาม Workshop ที่กําหนดให
 ใหแลกเปลี่ยนเรื่องที่ตอบกับเพื่อนใหโตะกอน
 ขออาสาสมัครตัวแทนเพื่อบอกเลาใหเพื่อนใน Class ฟง
 Clinic เพิ่มเติมในการนําเสนอเนื้อหา
 ยกเปน กรณีศก
ึ ษา / ประสบการณที่เคยเจอ
 บอกจุดประสงคของแตละ Workshop
 เชิญชวนใหนํากลับไปใชบอยๆ เพื่อใหมีความแมนยําขึ้น



ขอสังเกตระหวางการฝกอบรม
 การคิด  เขียน  พูด  ถามีมาก จะเปลี่ยนแปลงมาก
 การถามคําถามเพื่อแลกเปลีย่ นกรณีศึกษา  คนสวนใหญอยากได Solution
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ความสนุกสนานเมื่อไดยินเรือ่ งใกลตัว  เรื่องที่เกิดขึ้นจริงนาสนใจกวา
การยกมือเห็นดวย  การโนมนาวแนวความคิดรวมกัน

ชวงปดทายกอนจบการฝกอบรม
 สรุปเนื้อหาที่ไดรับเพื่อกระตุน
 การนําไปใช
 ทบทวนบทบาทของผูจัดการ ที่ตองพัฒนาทีมงานอยางตอเนื่อง
 ตรวจสอบความคาดหวังกอนการอบรมของวิทยากรและผูเรียนที่ตั้งใจไว วาไดผลลัพธตามที่
คาดหวังหรือไม
Note: สวนใหญจะไดรับ เพราะมีใจจดจอ และมุงเนนการนําไปใชดว ยตัวเอง เนื่องจากเปนเปาหมาย
ของตัวเอง
 ผูเขาอบรม สรุปสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมในวันนี้
 เรื่องที่ไดรับ
 เรื่องที่ชอบ
 เรื่องที่จะนําไปใชเปนเรื่องแรก


ขออาสาสมัครสรุปสิ่งที่ตัวเองไดรับ ตามหัวขอ ประมาณ 2-3 คน

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา ”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.
2.
3.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชวย (มีคาใชจาย)
การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD
การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)

ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสามารถทําไดโดย
1. ตัวผูเขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช







การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา



HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ


ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

4. Clinic โดย อ.ปกรณ


ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียดรูปแบบ
และการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิ่มเติม
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