สรางคัมภีร “การบริหารงานขายอยางเปนระบบ” ของตัวเอง

Course outline หลักสูตรมหัศจรรย
หลักสูตรสรางคัมภีร “การบริหารงานขายอยางเปนระบบ” ของตัวเอง
(

หลักสูตร 1 วัน)
โดย

นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 นักขายที่ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน นอกจากรักในงานขายของตัวเองแลว ยังตองบริหารงานขาย
อยางเปนระบบดวย เพราะโอกาสที่จะดําเนินการขายใหประสบความสําเร็จนั้น ตองใชความมุงมั่นและ
อดทน หากนักขายไมมแี ผนการทํางานที่ชดั เจน ยอมทําใหเกิดความทอถอยกับอุปสรรคที่พบเจอและไม
ยอมสูตอไป แลวหันมาโทษสภาพแวดลอมตางๆ ทําใหไมสามารถพิชิตเปาหมายยอดขายได
 การพัฒนาใหนักขายมีคัมภีรงานขายของตัวเอง จะทําใหนักขายเกิดความเชื่อมั่นในงานขายของตัวเอง
มากขึ้น โดยมีหัวขอสําคัญ ดังนี้
 กําหนดเปาหมายยอดขายดวยตัวเอง
 วิเคราะหขนาดตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายใหชด
ั เจน
 สรางยอดขายดวย Sales Pipeline
 ตรวจสอบลูกคาสําคัญอยางสม่ําเสมอ
 สรางคูมือการขายของตัวเอง
 สรางโอกาสทางการขายอยางตอเนื่อง
 การขายเปนทัง้ ศาสตรและศิลป ดังนั้น การกระตุนและฝกอบรมใหนกั ขายสามารถเขียนแผนงานขาย
ของตัวเองไดเทากับมีแผนทีก่ ารทํางานที่ชดั เจน ทําใหนกั ขายสามารถเผชิญกับการแขงขันที่มีอยูใน
ปจจุบันไดมากขึ้น เพราะเห็นทิศทางการทํางานของตัวเองที่ชัดเจนขึน้ สามารถทํางานตามพื้นฐานที่
กําหนดไวใหครบถวนกอน จึงไมตื่นตระหนกกับเปาหมายยอดขาย แตจะเรงตัวเองใหตามงานขายตาม
แผนใหครบถวน
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สรางคัมภีร “การบริหารงานขายอยางเปนระบบ” ของตัวเอง

วัตถุประสงคของหลักสูตร


เพื่อมุงเนนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหนักขายสามารถเขียนแผนงานขายของตัวเองดวยความมัน่ ใจ
และครบถวน



เพื่อทําใหผูเรียนมีคัมภีรทํางานขายของตัวเองอยางละเอียด สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริงหลังการ
ฝกอบรม



เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกบั นักขายในการทํางานขายของตัวเองใหสามารถพิชิตเปาหมายยอดขายได
อยางยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
การกําหนดเปาหมายยอดขายเชิงกลยุทธ


เปาหมายยอดขายหลัก  เปาหมายยอย



กําหนดขนาดของตลาดเปาหมาย



การวางแผนการปฏิบัติงานขาย



Workshop: การเขียนเปาหมายยอดขายดวยตัวเอง

การบริหารงานขายดวย Sales Pipeline


แนวความคิดของการทํา Sales Pipeline



หัวใจสําคัญของ Sales Pipeline



วิธีสรางยอดขายจาก Sales Pipeline



การประเมินยอดขายจาก Account Planner



การพยากรณยอดขายที่แมนยํา



Workshop: การกําหนดเปาหมายดวย Sales Pipeline

การสรางคูมือการขายของตัวเอง


การนําเสนอขาย



การเจรจาตอรอง



การปดการขาย



การบริหารหลังการขาย



Workshop: การออกแบบคูมือการขายของตัวเอง
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สรางคัมภีร “การบริหารงานขายอยางเปนระบบ” ของตัวเอง
เทคนิคการเจรจาตอรองอยางเหนือชั้น


รูลูกคา...รูตัวเรา...พิชิตยอดขาย



สรางกระบวนการเจรจาตอรองที่ชัดเจน



เทคนิคการโนมนาวใจลูกคาใหคลอยตาม



Workshop: บทพูดเพื่อการเจรจาตอรองอยางสรางสรรค

สรางโอกาสทางการขาย


เครื่องมือประกอบงานขาย



กิจกรรมสงเสริมการขาย



การวิเคราะหตารางลูกคา-สินคา



Workshop: กําหนดแนวทางการดําเนินงานขายของตัวเอง
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สรางคัมภีร “การบริหารงานขายอยางเปนระบบ” ของตัวเอง
Course Framework

สรางคัมภีร “การบริหารงานขายอยางเปนระบบ”
ขนาดตลาด
เปาหมายยอดขาย

เปด

สนใจ

เสนอ
ราคา

ปด

Sale Pipeline

“ดําเนินการขายอยางตอเนื่อง”
คูมือการขายของตัวเอง
การนําเสนอขาย
การเจรจาตอรอง
การปดการขาย
การบริการหลังการขาย

www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Account Planner

การขายเชิงกลยุทธ
การบริหารงานขาย
สรางโอกาสทางการขายใหม
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สรางคัมภีร “การบริหารงานขายอยางเปนระบบ” ของตัวเอง

ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “ การชื่นชมตัวเอง ”


วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองใหเพื่อนๆฟงในดานตางๆเหลานี้
- จุดเดน
- ความสามารถพิเศษ
- สิ่งที่ภูมิใจ

ผลที่ไดรับจาก Work Shop หัวขอ “ การชืน่ ชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นคนสวนใหญใหนิยามการรักตัวเองการชมตัวเอง
แบบผิดๆ เชน เดี๋ยวจะหลงตัวเอง, ทําใหเห็นแกตวั เปนตน ซึ่งการชมตัวเองแบบสรางสรรคนั้นจะทําใหเรามี
เปาหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นคุณคาของตัวเองแลว


การนําไปฝกฝนตอไป
: ลองฝกชมตัวเองตอหนากระจกบอยๆ เพือ
่ ใหกําลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่กําลังเจอ
หรือแกอาการทอถอยได ยิ่งชมตัวเองมากหรือบอยแคไหนจะทําใหเรามีพลัง ในการทํางานมากขึ้นเทานัน้


สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนตัวเองได
: คนทุกคนตองการ คําชม แตสวนใหญจะรอจากผูอื่นเมือ
่ ไมคอยไดก็จะรูสึกทอถอยหรือ หมดแรงใน
การทํางาน แตถาเราชมตัวเองได เราก็จะรูสึกดี เพราะความรูสึกของเราไมรู หรอกวาใครชมขอใหเปน คําชม
ก็พอ


แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม


การฝกอบรมทําใหผูเขาอบรมเรียนรูดวยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) ซึ่งผูเขา
อบรมจะนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชไดทันที ตามที่ตัวเองรูสึกวาเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง



กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
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สรางคัมภีร “การบริหารงานขายอยางเปนระบบ” ของตัวเอง





การบรรยายเนือ้ หา
Work shop สรางสถานการณ
เกมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การบานเพื่อการนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง



วิทยากรใชกระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผูเขาอบรมที่หลบซอนอยูออกมาดวยตัวเอง
รับผิดชอบตอเปาหมายของตัวเอง โดยการสรางทัศนคติเชิงบวกตองานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู



การแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน ซึ่งกันและกันในClass ทําใหเกิดการเรียนรูจากชีวิตจริงของ
ผูอื่น อีกทั้งการทํา Work shop เพื่อใหสามารถนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง หลังจากการฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว
ทําใหเกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรูม ากขึ้น

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)
 การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องตนของผูเขาฝกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
 แนะนําตัวเอง
 คําสําคัญ ( Key Words )
 คําถามสรางแนวความคิด
 การสํารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทําใหผูเขาฝกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสูการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 คนหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องตางๆ
 สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในดานตางๆ
 เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 กําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบงายๆ
 เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ ดวยตัวเอง
 กําหนดแนวทางของตัวเองใหม
 กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
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สรางคัมภีร “การบริหารงานขายอยางเปนระบบ” ของตัวเอง
การเตรียมความพรอมของตัวเอง
วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม






 สรางความคาดหวังกอนการฝกอบรม
เทคนิคการทใหผูเขาฝกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการอบรม
 ทําใหผูเรียนจดจอตอการเรียนรู เพราะอยากเรียนของตัวเอง
 นําเรื่องที่ใหเรียนรูไปใชไดจริง
 Workshop ประเด็นสําคัญทีส่ ามารถไปฝกฝนได
ดําเนินการ Workshop ในเรือ่ งที่สําคัญเพื่อใหเขาใจและนําไปฝกฝนไดจริง
 กระตุนให คิด  เขียน  พูด
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
 การนําเสนอกลุมจากการระดมความคิดเห็น
 การนําไปใชฝก
 ฝนกับตัวอง
 การบานเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผูเขาฝกอบรมยืนยันกับตัวเองวาจะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
 เรื่องที่ไดรับจากการอบรม
 เรื่องที่ชอบ
 เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติเปนเรื่องแรก
 การบานของตังเอง
 กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกลุมที่เขาฝกอบรมและสอดคลองกับเนื้อหา
 เกม / การละเลน



Role Playing

นิทานใหแนวความคิด
กรณีศึกษา



แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา”

“

การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
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ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น

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

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
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






2.

3.

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 )

ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา


HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )



การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ
www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 8 of 9


4. Clinic



สรางคัมภีร “การบริหารงานขายอยางเปนระบบ” ของตัวเอง
ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

โดย อ.ปกรณ
ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียด
รูปแบบและการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิม่ เติม

www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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