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การบริหารทีมขายให้ ทะลุเป้ า (สาหรับผู้จัดการทีมขายทีเ่ น้ นบริการ)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
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“เป้ าหมายที่ผ้จู ดั การทีมขายต้ องพุ่งชน”
หลักการ/แนวความคิด
 ความล้มเหลวและความสาเร็ จมักจะไม่มาพร้อมกัน ยิง่ หากเป็ นเรื่ องของการขายด้วยแล้ว ความสาเร็ จ
มักจะกลายเป็ นเรื่ องที่ไกลเกิน จะเอื้อมถึง เสมอจากปัจจัย ที่มากมายรอบด้านส่ งผลให้เกิดอุปสรรคที่มี
ผลกระทบต่อการขาย การพัฒนาพนักงานขายหนึ่งคนเพื่อให้สามารถทายอดขายได้ดีน้ นั ยังไม่ใช่
เรื่ องที่ยากไปกว่าการบริ หารทีมขายให้ประสบความสาเร็ จและมียอดขาย ให้ทะลุ เกินเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
เพราะการขายที่จะทายอดให้ทะลุเป้ าหมายได้น้ ั น ทีมขายจาเป็ นต้องมีกลยุทธ์ มีทิศทาง มียทุ ธศาสตร์
การขายที่แข็งแกร่ งร่ วมกัน รวมไปถึงการเกื้อกูลช่วยเหลือกันภายในทีม
 ดังนั้นผูจ้ ดั การทีมขายจาเป็ นต้องรู ้รอบงานบริ หาร ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง “การเงิน การตลาด การขาย การ
บัญชี การบริ หารบุคคล การพัฒนาตนเอง การปฎิบตั ิงาน” รวมไปถึงการบริ หารพนักงานขายทั้งหมด
และการบริ หารลูกค้า ทั้งเก่าและใหม่ โดยใช้ กระบวนการ สอนงานด้วยการโค้ช การพัฒนาความคิด
การดึงศักยภาพให้กบั พนักงานขายภายในทีม
 การนาพาทีมขายให้สามารถทายอดขายได้ทะลุเป้ าหมายนั้น คียส์ าคัญอยูท่ ี่ผจู ้ ดั การทีมขาย เพราะเป็ น
ผูท้ ี่จะนาพาพนักงานขายทุกคนพุง่ ไปสู่ เป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ ผูจ้ ดั การทีมขายจึงต้องมีความรู้รอบในงาน
บริ หารด้านต่างๆ และพร้อมที่จะยอมรับ การเปลี่ยนแปลงเพื่อ การพัฒนา ขีด ศักยภาพของตนเองให้
เพิ่มขึ้นได้อีก
 หลักสู ตรการบริ หารทีมขายให้ทะลุเป้ าจึงเหมาะกับ “ผูจ้ ดั การทีมขาย ผูจ้ ดั การสาขา ” ที่ตอ้ งควบคุม
บริ หารงานขายของทีมให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด ด้วยการเรี ยนรู ้ทกั ษะและเทคนิคต่างๆ การ
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วิเคราะห์ การวางแผน การปฎิบตั ิ การปรับเปลี่ยนตนเองสู่ การยกระดับ

ขีดความสามารถการ

บริ หารงานขายให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
“ปรับมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด สร้างวิธีการ พุง่ สู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ”

วัตถุประสงค์





เพื่อสร้างแนวคิดมุมมองในการบริ หารทีมขายให้ประสบผลสาเร็ จ
เพื่อเรี ยนรู้วธิ ีการบริ หารตนเอง ทีมขาย และลูกค้า ให้ได้ประสิ ทธิผลสู งสุ ด
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายในทีมให้มีพลังขับเคลื่อนพุง่ สู่ เป้ าหมายร่ วมกัน
เพื่อพัฒนาพนักงานขายในทีมให้ทราบถึงพลังของการบริ การในเนื้องานขาย

เนือ้ หาหลักสู ตร
 มองรอบด้านกับผูจ้ ดั การทีมขาย
 บทบาทของผูจ้ ดั การทีมขาย
 อุปสรรคที่ผจู ้ ดั การทีมขายกาลังเผชิญ “ทีมขาย/ลูกค้า/องค์กร/ตนเอง/คู่แข่ง”
 การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงระบบของผูจ้ ดั การทีมขาย
 ยอดขายและความพึงพอใจที่ต้ งั เป้ าไว้
 การยอมรับและการไว้วางใจ
 การมองเห็นตนเอง
 กลยุทธ์การตลาด การขาย และการบริ การ
 การติดต่อประสานงาน
 การบริ หารทีมขายที่ทรงประสิ ทธิ ภาพ
 พนักงานขายที่ใช่ขององค์กร
 การคัดเลือกพนักงานขายหัวใจบริ การ
 ผูจ้ ดั การทีมขายต้องเป็ นโค้ช
 พลังการบริ การในเนื้องานขาย
 การสอนงานพนักงานขายด้วยการโค้ช
 การพัฒนาพนักงานขายเชิงสร้างสรรค์
 การปลูกฝังทัศนคติแห่งการบริ การให้กบั พนักงานขาย
 การสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานขาย
 การสร้างเป้ าหมายรายวัน“เล็ก-กลาง-ใหญ่”ให้พนักงานขาย
 การสร้างยอดเป้ าหมายจากผลลัพธ์แห่งการบริ การ
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 การบริ หารผลงานของพนักงานขาย
 การประเมินผลงานของพนักงานขาย
 การบริ หารลูกค้า
 การบริ หารลูกค้ารายสาคัญ
 การสื่ อสารเรื่ องราวพึงใจสู่ ลูกค้า
 การสร้างสัมพัธ์ > การสร้างประสบการณ์ > การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
 เสวนาทีมขายสายพันธ์ใหม่
 พัฒนาทีมขายสายพันธ์ใหม่ดว้ ยการฟัง
 สร้างทิศทางเป้ าหมายร่ วมกันเป็ นหนึ่งเดียว
 ร่ วมสร้างสัมพันธ์เสริ มพลังให้ทีมขาย
 กาหนดยุทธศาสตร์ ตลาดเป้ าหมาย
 วางแผนการขายด้วยกลยุทธ์เชิงบริ การ
 กาหนดยอดเป้ าหมายและการปฎิบตั ิ
 การติดตามประเมินผลการขายและการปรับเปลี่ยนแผนงาน
 กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
 Workshop แบ่งกลุ่มฝึ กปฎิบตั ิ
 ฝึ กการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทีมขายโดยเน้นการบริ การเป็ นหลัก
 วิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
 นาเสนอการวิเคราะห์ของตนเองและการปรับประยุกต์
 ผูเ้ ข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่ วมกันวิเคราะห์ความสาเร็ จของแต่ละกลุ่มที่นาเสนอ
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
 สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม
 ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฎิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)


การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์



เน้นให้มีส่วนร่ วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมออกมา



ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ
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สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (

การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุน้ ความคิด)

 Training interactive for leverage the real performance (

การฝึ กอบรมเชิงโต้ตอบสาหรับการใช้

ประโยชน์จากการปฏิบตั ิจริ ง)
 Psychology (

จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนาจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดในเชิงโต้ตอบ
แบบอินเตอร์แอคทีฟ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


ผูจ้ ดั การทีมขาย



ผูจ้ ดั การสาขา

