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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย
(Sales and Motivation Management)

สําหรั บหัวหน้ าทีมขายและผู้จัดการฝ่ ายขาย

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

ในโลกของการแข่ ง ขัน ที? รุ น แรงเช่ น นี A ธุ ร กิ จ จะขับ เคลื? อ นไปได้ ต้ อ งอาศัย ผู้บ ริ ห ารงานขายที? ดี แ ละเก่ ง
โดยเฉพาะหัวหน้ าทีมขายและผู้จดั การฝ่ ายขาย ต้ องมีความรู้ ความสามารถในการกําหนดทิศทางของการขาย ส่วน
พนักงานขายในทีมจะต้ องเป็ นผู้ที?เดินอยู่ในทิศทางที?ผ้ บู ริ หารกําหนด หากผู้บริ หารงานขายกําหนดทิศทางผิด ไม่มี
ภาวะผู้นําที?ดี เส้ นทางแห่งความสําเร็ จย่อมวกวน ลูกน้ องเกิดความสับสนอย่างแน่นอน และในที?สดุ ธุรกิจย่อมแตก
ความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ ามหากผู้บริ หารงานขายมีภาวะผู้นําที?ดี ย่อมทําให้ ลกู น้ องยอมรับ ศรัทธาและเชื?อมัน? ใน
ตัวผู้บริหารงานขาย จนสามารถนําทีมขายทังหมดไปสู
A
เ่ ส้ นทางลัดแห่งความสําเร็จได้
หลักสูตรนี A จึงได้ พฒ
ั นาขึ Aนมาเพื?อตอบสนองให้ ผ้ เู ข้ าอบรม ซึ?งเป็ นผู้บริ หารงานขายทังมื
A อเก่าและมือใหม่ให้
ได้ รับความรู้ เทคนิคและเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาตนให้ เป็ นผู้นําที?ดีมี ความสามารถ เป็ นที?ต้องการของ
องค์กรและทีมขาย รวมทังการทํ
A
ากิจกรรม Workshop เพื?อพัฒนาจิตวิทยาและความสามารถในการบริ หารงานขาย
และจูงใจพนักงานขายให้ มีใจพร้ อมที?จะเผชิญปั ญหาการแข่งขัน รวมถึงกล้ าคิดกล้ าทําในการร่วมกันสร้ างยอดขายให้
บรรลุเป้าหมายที?ธุรกิจต้ องการ เมื?อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื? องนี Aได้
อย่างสัมฤทธิWผลด้ วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพื?อพัฒนาทักษะในการบริ หารงานขายให้ กับระดับหัวหน้ าทีมขายและผู้จดั การฝ่ ายขายให้ อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกัน
2. เพื?อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ การเป็ นผู้นําทีมขาย เทคนิคและจิตวิทยาการบริ หารพนักงานขาย ผ่านการสอน
งาน การให้ คําปรึกษา และการจูงใจเพื?อให้ สามารถบริหารงานขายด้ วยความสําเร็จ
3. เพื?อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถประยุกต์การเรี ยนรู้และประสบการณ์จากอบรมไปต่อยอดในการสร้ างความสําเร็ จ
ของงานขายในที?สดุ
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AREAS OF STUDY

Module 1: พืน7 ฐานสําคัญของผู้บริหารงานขาย
1. บทบาทหน้ าที?สําหรับหัวหน้ าทีมขายและผู้จดั การฝ่ ายขาย (Role and Responsibility)
2. ขอบเขตความรับผิดชอบของหัวหน้ าทีมขายและผู้จดั การฝ่ ายขาย
• บริหารงาน
• บริหารคน
• อื?นๆ
3. ความสามารถจําเป็ นของหัวหน้ าทีมขายและผู้จดั การฝ่ ายขาย (Key Competency)
• ความรู้
• ทักษะความชํานาญ
• ทัศนคติ
4. กิจกรรม: เรี ยนรู้เทคนิคผู้นําทีมขายที?บริษัทต้ องการ
Module 2: พนักงานขายทีผ้ ูบริหารงานขายต้ องการ
5. คุณสมบัตขิ องพนักงานขายที?ต้องการ (Expected Salesperson)
6. ปั ญหาของพนักงานขายที?พบในปั จจุบนั
7. กิจกรรม: วิเคราะห์ปัญหาพนักงานขายและสาเหตุ
Module 3: ภาวะผู้นํากับการเป็ นผู้บริหารงานขายมืออาชีพ
8. ภาวะผู้นําในงานบริหารงานขาย (Leadership)
• กรอบแนวคิดของการเป็ นผู้นํา (Conceptual Frame of Leadership)
• รูปแบบของภาวะผู้นํา (Leadership Styles)
• ลักษณะของผู้นําที?องค์กรและทีมงานต้ องการ (Typical Leader Characteristics)
9. กิจกรรม: เรี ยนรู้สไตล์การเป็ นผู้นํา
10. บริหารพนักงานขายให้ ได้ ทงงานและใจทํ
ัA
าอย่างไร (Essential Tools to People Management)
• การมอบหมายงาน
• การสอนงานและการให้ คําปรึกษา
• การจูงใจ***
- ปั จจัยที?สง่ ผลต่อแรงจูงใจพนักงานขาย
- เทคนิคการสร้ างและกระตุ้นพนักงานขาย
• การประเมินผลงาน
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11. กิจกรรม: บริหารพนักงานขายให้ สร้ างยอดขายบรรลุเป้า
12. ปั จจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารงานขาย (Key Success Factors)
13. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อที?เสนอสามารถปรับเปลี?ยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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