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อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 

หลักสูตร เทคนิคค้นหาปัญหาลูกค้าแล้วปิดการขายด้วย SPIN Selling 
                   (Techniques to find customer problems and close the sale with SPIN Selling) 

 

วนัจันทร์ท่ี  23  มกราคม  2566   เวลา  09.00-12.00 น. (อบรม 3 ช่ัวโมง)  Online Zoom 
 

ราคาพเิศษ  เพยีงท่านละ  1,500 บาทเท่าน้ัน  

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!     

 
 

วิทยากร : อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ  

(โค้ชนักขาย B2B & B2C) 

 

 
 

หลกัการและเหตุผล 
        ในปัจจุบนัการขายสินคา้และบริการส่วนมากนิยมการใชว้ิธีขายแบบ Product push หรือ เอาผลประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑเ์ป็นจุดน าเสนอขายเป็นหลกัเพียงอยา่งเดียว บ่อยคร้ังท่ีเราพลาดโอกาสในการรับรู้และเขา้ใจความตอ้งการ
ซ้ือของลูกคา้อยา่งท่ีควรจะเป็น บางคร้ังลูกคา้อาจตดัสินใจซ้ือในคร้ังแรก เพราะการน าเสนอของพนกังานขายน่าสนใจ
แต่ไม่สามารถรักษาลูกคา้คนนั้นใหค้งอยูใ่นระยะยาวไดเ้พราะพนกังานขายยงัไม่เขา้ใจส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
จึงท าหลกัสูตรน้ีมาเพ่ือ ใหพ้นกังานขายมีแนวทางในการคน้หา Pain point (จุดเจบ็ปวด)ของลูกคา้ เพื่อท่ีเราจะสามารถ
น าสินคา้ และบริการของเราไปช่วยลูกคา้ใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดได ้ 
วัตถุประสงค์ 
1. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง 
2. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจ Pain Point ทั้ง External Pain Point และ Internal Pain Point 
3. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจเทคนิคการคน้หา Pain Point ดว้ย วิธี SPIN Selling 
4. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจวิธีการตั้งค  าถามแบบ SPIN Selling กบัการขายสินคา้จริง 
5. ผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กการวิเคราะห์ Pain Point เบ้ืองตน้ของลูกคา้จาก Case Study 
6. ผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กฝนการเขียนบทการตั้งค  าถามแบบ SPIN Selling  เพื่อคน้หา Pain Point ท่ีแทจ้ริง 
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เน้ือหาหลกัสูตร 
1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของคุณ 
2. Pain Point คืออะไร ? 
3. External Pain Point 
4. Internal Pain Point 
5. เทคนิคการคน้หา Pain Point ดว้ย วิธี SPIN Selling 
6. SPIN Selling คืออะไร ? 
7. ตวัอยา่งการใชบ้ทการตั้งค  าถามแบบ SPIN Selling กบัการขายสินคา้ 
8. ฝึกวิเคราะห์ Pain Point เบ้ืองตน้ตาม Case Study  
9. ฝึกเขียนบทการตั้งค  าถาม แบบSPIN Selling เพื่อคน้หา Pain Point ตาม Case Study  
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะกบัใคร ? 
พนกังานขาย (Sales) ทุกระดบั 
 

วิธีการอบรม              การบรรยายแบบ ส่ือสาร 2 ทาง การท า Workshop วิเคราะห์การปิดการขาย Workshop วิเคราะห์ 
Case Study และ การเขียนบทตั้งค  าถาม SPIN Selling  และแชร์ความคิดเห็น 
 

ระยะเวลาการอบรม      Online Training 3 ชัว่โมงและ กรณี Public & In House training 6 ชม. 
 

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การท างาน  17 ปี ในธุรกจิประกนัชีวิต 
เคยเป็น ผจก.อาวโุส ฝ่ายฝึกอบรมพนัธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกนัชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวโุส ส่วน
ฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย ์บมจ.ไทยประกนัชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลกัสูตรการขายใหก้บัธนาคาร  
บริษทัประกนัชีวิต บริษทัประกนัวินาศภยั บริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และบริษทัสินเช่ือรถยนต ์อดีต
นกัขายประกนัชีวิตอนัดบั 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่า
ประกนัชีวิต  
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล ์PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 1,500 105 45 1,560 

สมัคร 3 เข้าฟรีอีก 1 ท่าน 4,500 315 135 4,680 

รายละเอียดหลักสูตรอืน่ ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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