การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้น
ยอดขายให้ได้ตามเป้า
Sales Team Management to Stimulate Sales Target

อาจารย์สุกิจ ตรียทุ ธวัฒนา

การบริหารทีมงานขาย ถือได้ว่าเป็ นกระบวนการการบริหารทีห่ วั หน้าผูท้ ม่ี สี ว่ นรับผิดชอบจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ และการนาไปใช้ให้มปี ระสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าจะมีสว่ นช่วยในการผลักดันการขายทีอ่ ยูใ่ นการ
ควบคุม ให้สาเร็จบรรลุเป้ าหมายได้ เป็ นการช่วงชิงโอกาสในการขายได้เป็ นอย่างดี โดยกระบวนการต่างๆทีก่ ล่าวมานี้เป็ น
กระบวนการทีจ่ าเป็ นจะต้องมีการวางแผน มีการวางระบบอย่างเป็ นขัน้ ตอน รวมถึงการวิ เคราะห์ คาดการณ์
ทางด้านการขาย การเตรียมและจูงใจทีมงานกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้ า การควบคุม ติ ดตาม และการ
ประเมิ นผลตามสภาพการณ์ หรือผลงานที่เกิ ดขึน้ จริงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้เกิ ดความแน่ นอน
หรือให้เกิ ดความใกล้เคียงกับการบรรลุเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด ซึง่ หลักสูตรมีความต้องการให้ผเู้ ข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้
และเสริมทักษะด้านการบริหารทีมงานขายทัง้ ระบบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนันเอง
่
สิ่ งที่ได้รบั จากการฝึ กอบรม
- ผูเ้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในด้านการบริหารทีมงานขายทัง้ ระบบ
- ผูเ้ ข้าอบรมมีทกั ษะและสามารถประยุกต์ใช้ในการทางานด้านการบริหารทีมงานขายทัง้ ระบบได้เป็ นอย่างดี และมี
ความชานาญซึง่ เกิดจากการปฏิบตั แิ ละฝึกฝน
- ผูเ้ ข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการขายของทีมงานเพื่อกระตุน้ ยอดขายให้ได้ตามเป้ า
- รูถ้ งึ กระบวนการทางการตลาดประกอบเป็ นภาพใหญ่ เพื่อผสมผสานกับทางการขายให้สมั ฤทธิผลบรรลุ
เป้ าหมายใน
์
การบริหารทีมงานขาย ภายใต้สภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
หัวข้อและกิ จกรรมการเรียนรู้
Module 1 : เจาะลึก...หัวหน้ าที่ต้องบริหารทีมงานขาย
- บทบาทและหน้าทีท่ ส่ี าคัญของหัวหน้าทีต่ อ้ งบริหารทีมงานขาย
- ความหมายและความเข้าใจของการบริหารทีมงานขายทัง้ ระบบ
- ความเกีย่ วข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย
- กิ จกรรม : Sales Team Management Problem
Module 2 : การวางแผนการขาย เพื่อเป้ าหมายการขาย
- เทคนิคการวางแผนการขายและการจัดทาแผนการตลาดเชิงรุก
- การพยากรณ์ยอดขายทางการตลาด
- เทคนิคการสร้าง Sales Objective และ Sales Planning
- กิ จกรรม : Sales Objective -->Sales Planning
Module 3 : การเตรียมและจูงใจลูกน้ อง เพือ่ กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้ า
- การวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการขาย
(พนักงาน,มาตรฐาน,Campaign,Promotion,Product,คู่แข่ง เป็ นต้น)
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- การวิเคราะห์ความสามารถของทีมงาน
- การสร้างขวัญ และกาลังใจสนับสนุนทีมงาน
- เทคนิคการช่วยเหลือ และการแก้ปัญหาให้กบั ลูกน้อง
- กิ จกรรม : Sales Discussion --> Sales Solution
Module 4 : การควบคุม ติ ดตาม และการประเมิ นผลงานเพือ่ บรรลุเป้ าหมาย
- เทคนิคการติดตาม และประเมินผลงานการขายของทีมงาน
- การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการปรับเปลีย่ นการบริหารทีมงานขาย
- กิ จกรรม : Sales Controlling --> Sales Evaluation
- สรุป ทบทวน และตอบคาถาม
วิ ธีการ และรูปแบบการฝึ กอบรม
- การบรรยาย การระดมความคิดเห็น การทาแบบทดสอบ การทาแผนการขายและการตลาดประกอบเพื่อความ
เข้าใจในการบริหารทีมงานขาย
ตลอดจนการระดมปั ญหาทางการขายทีเ่ กิดขึน้ จากลูกค้าในหน่วยงานของผูเ้ ข้า
ฝึกอบรม และนามาทากิจกรรม Workshop ในรูปแบบกรณีศกึ ษาทีเ่ กิดจากสถานการณ์จริง และ สรุป, ถาม,ตอบ
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
- ผูบ้ ริหารงานขายและหัวหน้าทีมขาย
ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)
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