
 

 

 

 

ชดุหลกัสตูรการเพิม่ประสทิธภิาพหน่วยตวัแทน (AES) 
ออกแบบมาส าหรับผูจั้ดการฝ่ายขายระดับอาวโุส ทีต่อ้งการจะปรับปรงุ 

องคก์รหน่วยตัวแทนของตนโดยการน าแนวปฏบัิตขิัน้สงูดา้นการสรรหาตัวแทน  
การพัฒนา และการสง่เสรมิตัวแทนขายมาปรับใช ้

 

โปรแกรมนีมุ้ง่เนน้ทีก่ลยุทธข์ัน้สงูเพือ่สง่เสรมิทักษะตา่งๆ ทีผู่จั้ดการฝ่ายขายมักใชใ้นชวีติประจ าวนัเพือ่น าทางทมีขายของตน 
เนือ้หาหลกัสตูรนีจ้ะใหแ้นวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุและเทคนคิตา่งๆ ในการน ากลยุทธท์ีป่รับปรุงเหลา่นีไ้ปปรับใชเ้พือ่ชว่ยใหผู้จั้ดการ

ฝ่ายขายระดับอาวโุสสามารถปรับปรุงประสทิธภิาพการสรรหาตวัแทน การสรา้งทมีตัวแทนประกนั Million Dollar Round Table 

(MDRT) และสง่เสรมิตวัแทนประกนัทีม่ศีกัยภาพใหข้ึน้สูต่ าแหน่งดา้นการบรหิารงานขาย 

ชดุการฝึกอบรมนีป้ระกอบดว้ยการฝึกอบรมเชงิโตต้อบ 3 หลักสตูรดว้ยกนั ซึง่เนน้ถา่ยทอดประสบการณ์จรงิ ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้ง

ส าเร็จทัง้สามหลกัสตูรนีจ้งึจะไดรั้บการแตง่ตัง้เป็น Chartered Insurance Agency Manager (CIAM) 

หลกัสตูรตา่งๆ จะสอนโดยผูส้อนทีผ่่านการรับรองของ LIMRA หรอืเจา้หนา้ทีฝึ่กอบรมในองคก์รของบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองโดย 

LIMRA แตล่ะหลักสตูรใชเ้วลาเรยีนประมาณ 7 ชัว่โมงครึง่ การใชท้รัพยากรของหน่วยตวัแทนอยา่งมปีระสทิธภิาพและมี

ประสทิธผิลเพือ่ใหบ้รรลตุวัชีว้ัดผลการปฏบิตังิาน (KPI) 

 

การสรรหาบคุลากรจากตลาดเป้าหมายและใหแ้กต่ลาดเป้าหมาย 

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายการเตบิโตของหน่วยตวัแทนในสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิทีม่กีารแขง่ขนัสงูเชน่ในปัจจบุนั บรรดาผูจ้ัดการตอ้ง

ทราบและปฏบิตัติามกลยุทธท์ีม่ปีระสทิธผิลในการดงึดดูและสรรหาตวัแทนเป้าหมายทีม่ศีักยภาพสงู หลักสตูรนีป้ระกอบดว้ยการ

วจิัยลา่สดุในดา้นการสรรหาตวัแทน วธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ และเทคนคิตา่งๆ ในการเจาะตลาดเป้าหมายทีต่อ้งการ และการสรรหาตวั

แทนทีม่คีวามสามารถใหแ้กอ่งคก์รของคณุ 

 

การระบตุลาดตา่งๆ ทีน่ าเสนอโอกาสความเป็นไปได ้

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะสามารถระบตุลาดเป้าหมายในอนาคตและแสวงหาโอกาสโดยการวเิคราะหแ์หลง่ทีม่าและวธิปีฏบิัติ

ทีม่ปีระสทิธภิาพของตวัแทนใหมท่ีป่ระสบความส าเร็จในทมีขายของตน 

 

แหลง่ทีม่าทีด่เียีย่มของผูส้มคัรทีม่คีณุภาพและการเขา้ถงึผูส้มคัรไดส้ าเร็จ 

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะสามารถตดิตอ่กบัตลาดเป้าหมายและแหลง่ทีม่าซึง่สนับสนุนและสง่เสรมิโอกาสดา้นอาชพีของพวก

เขา ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะสามารถระบตุลาดเป้าหมายตา่งๆ, เตรยีมพรอ้มส าหรับการตดิตอ่และมปีฏสิมัพันธก์ับผูส้มัคร/

ตลาดเป้าหมาย และเชีย่วชาญในเทคนคิทีป่รับปรุงเพือ่สรา้งแรงจงูใจใหผู้ส้มัครมสนใจอาชพีดา้นการขายประกนั/บรกิาร

ทางการเงนิ 

 

การคดัเลอืกผูส้มคัรจากตลาดตา่งๆ 

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะมเีทคนคิทีป่รับปรุงเพือ่ดงึดดูผูส้มัครทีม่คีณุภาพ เพือ่ท าการสรรหาตัวแทนและคดัเลอืกตวัแทนและ

ท าการประเมนิคณุสมบตัแิละตลาดเป้าหมายทีส่ง่เสรมิความส าเร็จดา้นอาชพีของพวกเขา 

 

การเปลีย่นผูส้มคัรใหเ้ป็นตวัแทนใหมท่ีป่ระสบความส าเร็จ 

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะสามารถสนับสนุนกระบวนการ ระบบ บทพูด และเครือ่งมอืตา่งๆ ทีจ่ะชว่ยเปลีย่นผูส้มัครใหเ้ป็น

ตวัแทนประกนัใหม ่

 

การรกัษากระบวนการสรรหาตวัแทนทีม่ผีูส้มคัรทีม่คีณุภาพ 

ในชว่งทา้ยของหลกัสตูรนี ้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะมุง่เนน้ทีก่ารสรา้งระบบทีม่ผีูส้มัครเป้าหมายอยา่งตอ่เนือ่งซึง่จะเขา้มาสู่

กระบวนการสรรหาตัวแทนของพวกเขา 
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การพฒันาตวัแทน MDRT ของคณุ 

ผูจั้ดการฝ่ายขายคอืกญูแจส าคัญในการพัฒนาตัวแทนระดับมอือาชพีทีป่ระสบความส าเร็จ พวกเขาจะชว่ยยกระดับอย่างตอ่เนือ่ง
เพือ่สรา้งทมีตวัแทนขายระดบั Million Dollar Round Table (MDRT) ทีม่คีวามรูท้างวชิาชพีขัน้สงู การด าเนนิการอยา่งมจีรยิธรรม

อยา่งเคร่งครัด และการบรกิารลกูคา้ทีโ่ดดเดน่  ในหลกัสตูรนี้ ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะเรยีนรูว้ธิกีระตุน้การเตบิโตของตัวแทนประกนั

ของตนเพือ่น าไปสูค่วามส าเร็จในระดบัทีส่งูขึน้ 

 

วฒันธรรมตอ้งมากอ่น 

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะใหค้ าจ ากัดความของวัฒนธรรม MDRT ส าหรับหน่วยขายของตนเสยีใหม ่และก าหนดความคาดหวงั

ใหม่ๆ  เพือ่ชว่ยใหต้ัวแทนของตนสามารถบรรลแุละรักษาสถานะ MDRT ไวไ้ด ้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะทบทวนแบรนด ์

วสิยัทศัน ์พันธกจิ และเป้าหมายของหน่วยตวัแทนของตน ตลอดจนปรับเปลีย่นสิง่เหลา่นัน้ใหส้อดคลอ้งกับวัฒนธรรม
ใหมข่ององคก์ร พวกเขาจะทบทวนหลักการพจิารณาบคุคลแบบองคร์วม (Whole Person Philosophy) และท า
แบบทดสอบความสมดลุของชวีติ 

 

การก าหนดมาตรฐานกจิกรรมทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ี

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะเรยีนรูก้ลยทุธก์ารสนับสนุนกจิกรรมในระดบัทีส่งูขึน้ของหน่วยขายของตน และพัฒนาแผนการ

สือ่สารเพือ่สรา้งการยอมรับมาตรฐานใหม่ๆ  เหลา่นี้อย่างกระตอืรอืรน้ ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะเรยีนรูว้ธิกีารสง่เสรมิวัฒนธรรม 

MDRT ภายในองคก์รหน่วยขายของตน และสนับสนุนรายงานสถานะของหน่วยขายประจ าเดอืนและประจ าสปัดาห ์ทีใ่ห ้

ขอ้มลูความส าเร็จของตวัแทนขาย 

 

การมอบโอกาสการพฒันา 
 

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะเรยีนรูว้ธิกีารน าแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาไปปรับใชซ้ึง่จะชว่ยใหต้วัแทนสามารถบรรลสุถานะ 

MDRT ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะจัดท าแผนการพัฒนาสว่นบคุคลส าหรับบรรดาตัวแทนของตนและเรยีนรู ้แนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 
8 ขอ้ เพือ่ชว่ยใหบ้รรดาตัวแทนสามารถสรา้งรายได ้ระดมความคดิเกีย่วกับวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุทีม่นีวัตกรรม และพัฒนาเป็น

ผูเ้รยีนรูแ้หง่อตุสาหกรรมนี้ นอกจากนี ้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมยังจะเรยีนรูถ้งึโปแกรมการใหร้างวัลและการยกย่องชมเชยทีม่ี
ประสทิธผิล 

 

การเป็นผูน้ าของตวัแทนประกนั MDRT ของคณุ 

จะมกีารแนะน าโครงการพีเ่ลีย้งของ MDRT ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะเรยีนรูว้ธิกีารชีว้ดั ตรวจตดิตาม และบรหิารจัดการ

ความส าเร็จของตวัแทนของตนผา่นมาตรการแทรกแซงเพือ่สอนงานและการใชโ้อกาสในการเป็นพีเ่ลีย้ง พวกเขาจะ

ทบทวนกระบวนการสอนงาน 5 ขัน้ตอน และมสีว่นร่วมในกจิกรรมบทบาทสมมตวิา่ดว้ยการสมัภาษณ์เพือ่วางแผนธรุกจิ 
และ การสอนงานแบบตัวตอ่ตวั กบัตัวแทนขาย นอกจากนี ้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะทบทวนการเป็นพีเ่ลีย้งและความสมัพันธ์
ของการเป็นพีเ่ลีย้งของตน 
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การสรา้งธุรกจิของคณุผา่นผูจ้ดัการใหม่ๆ  

ผูจ้ัดการฝ่ายขายมบีทบาทหลักในเรือ่งความสามารถในการท าก าไรของบรษัิทของคณุ การคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมกับต าแหน่ง
นีจ้ะชว่ยเพิม่ผลติภาพของตวัแทนขายและการรักษาตัวแทนทีม่ศีกัยภาพเอาไว ้แตก่ารเลอืกผูส้มัครทีไ่มเ่หมาะสมอาจสง่ผลลบตอ่

ผลติภาพและขวญัก าลงัใจของพนักงาน การวจิัยแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูจั้ดการฝ่ายขายสว่นใหญเ่ป็นตวัแทน "ทีไ่ดรั้บการเลือ่น

ต าแหน่ง" แตเ่ป็นทีน่่าเสยีดายทีต่วัแทนทีเ่กง่ๆ ไม่จ าเป็นวา่จะตอ้งเป็นผูจ้ัดการฝ่ายขายทีด่เียีย่มเสมอไป  ในหลกัสตูรนี ้ผูจ้ัดการ
ฝ่ายขายจะเรยีนรูว้ธิกีารระบแุละพัฒนาบคุคลอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้ขาหรอืเธอสามารถรับผดิชอบหนา้ทีท่ีส่ าคัญในการสรร

หาผูส้มัครทีม่คีณุภาพ การก าหนดต าแหน่งของพวกเขาเพือ่การเริม่ตน้งานอย่างรวดเร็ว และการสรา้งกระบวนการขาย ขัน้ตอน

ปฏบิตั ิและแนวทางทีจ่ะสรา้งความส าเร็จใหแ้กต่ัวแทนใหม่ๆ  

 

บทบาทของผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

โดยการท างานเป็นกลุม่ ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะสามารถระบงุานและหนา้ทีก่ารท างานทีส่ าคัญของต าแหน่งผูบ้รหิารงาน

ขาย พวกเขาจะระบถุงึชดุความคาดหวงัโดยทั่วไปของผูส้มัครต าแหน่งผูจ้ัดการฝ่ายขายทกุคน และพูดคยุแลกเปลีย่นกนั

เกีย่วกบัความส าคัญในการสรา้งหน่วยตวัแทนผา่นการสง่เสรมิผูจั้ดการฝ่ายขายใหม่ๆ  การอภปิรายกนันีจ้ะชว่ยก าหนด

ความหมายของคณุภาพของการเป็นผูน้ าและพัฒนาโปรไฟลข์องผูจั้ดการทีป่ระสบความส าเร็จ 

 

การระบแุละการประเมนิผูจ้ดัการคนใหม ่

หัวขอ้การอบรมนีจ้ะแสดงถงึวธิกีารระบแุละประเมนิบคุคลทีอ่าจจะมาเป็นผูจ้ัดการฝ่ายขาย มกีารส ารวจโอกาสในการ 
ทดลอง บทบาทหนา้ทีด่า้นการบรหิาร ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะอภปิรายกนัเกีย่วกับจดุแข็งและสิง่ทีต่อ้งปรับปรุงของบคุคลที่
อาจจะมาเป็นผูจ้ัดการฝ่ายขาย 

 

การเตรยีมความพรอ้มของผูจ้ดัการฝ่ายขายคนใหมเ่พือ่กา้วสูค่วามส าเร็จ 

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะวเิคราะหถ์งึความจ าเป็นในการฝึกอบรมและการพัฒนาเพือ่สนับสนุนผูจ้ัดการฝ่ายขายใหม่ๆ โดยการ

ท างานร่วมกนั พวกเขาจะสามารถพัฒนาแผนการเปิดตวักอ่นการแตง่ตัง้ เพือ่สนับสนุนความส าเร็จของผูจั้ดการคนใหม ่
นอกจากนี ้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะจัดท าเสน้ทางการเรยีนรูท้ีเ่ป็นทางการโดยค านงึถงึเสน้ทางสูก่ารบรหิารงานขายของ

บรษัิท 

 

การบรหิารผลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการฝ่ายขายคนใหมข่องคณุ 

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะระบวุธิกีารชว่ยเหลอืบคุคลทีจ่ะมาเป็นผูจั้ดการฝ่ายขาย ใหส้ามารถท าไดต้ามขอ้ก าหนดการแตง่ตัง้

และหลักเกณฑก์ารเลือ่นต าแหน่งของบรษัิท 

 

เบา้หลอมผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

หัวขอ้การอบรมนีจ้ะเป็นเกมสถานการณ์จ าลองทีผู่เ้ขา้ร่วมการอบรมพยายามจะระบผุูส้มัครทีจ่ะแนะน าใหแ้กผู่จ้ัดการ

หน่วยตวัแทนของตน เพือ่เขา้ร่วมในโปรแกรมการพัฒนาผูจ้ัดการฝ่ายขาย  

 

คณุสามารถส ัง่ซือ้แตล่ะหลกัสตูรแยกกนั หรอืส ัง่ซือ้เป็นชุดการฝึกอบรมก็ได ้
โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่หค้ าปรกึษาของ LIMRA ไดต้ ัง้แตบ่ดันี ้เพือ่สอบถามเพิม่เตมิถงึ 

วธิกีารเพิม่ยอดขายใหส้งูข ึน้ไปอกีระดบั! 


