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เทคนิคปิ ดการขายด้วยการตงคํ
ั้ าถามเพือ
่ ค้นหาความต้องการลูกค้า (SPIN Selling)

(Techniques to close the sale by asking questions to find customer needs.)

ว ันที่ 19 มกราคม 2565
ว ันที่ 16 กุมภาพ ันธ์ 2565 /รุน
่ ถ ัดไป ว ันที่ 7 มีนาคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
หลักการและเหตุผล
ิ ค ้าและบริการสว่ นมากนิยมการใชวิ้ ธข
ในปั จจุบันการขายสน
ี ายแบบ Product push หรือ เอาผลประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์เป็ นจุดนํ าเสนอขายเป็ นหลักเพียงอย่างเดียว บ่อยครัง้ ทีเ่ ราพลาดโอกาสในการรับรู ้และเข ้าใจความ
ื้ ของลูกค ้าอย่างทีค
ิ ใจซอ
ื้ ในครัง้ แรก เพราะการนํ าเสนอของพนั กงาน
ต ้องการซอ
่ วรจะเป็ น บางครัง้ ลูกค ้าอาจตัดสน
ขายน่ า สนใจแต่ไ ม่ส ามารถรั ก ษาลูก ค ้าคนนั น
้ ให ้คงอยู่ใ นระยะยาวได ้เพราะพนั ก งานขายยั ง ไม่เ ข ้าใจส งิ่ ที่ลูก ค ้า
ต ้องการอย่างแท ้จริง จึงทําหลักสูตรนี้มาเพือ
่ ให ้พนั กงานขายมีแนวทางในการค ้นหา Pain point (จุดเจ็บปวด)ของ
ิ ค ้า และบริการของเราไปชว่ ยลูกค ้าให ้ลูกค ้าได ้รับความพึงพอใจสูงสุดได ้
ลูกค ้า เพือ
่ ทีเ่ ราจะสามารถนํ าสน
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

ผู ้เข ้าอบรมจะมีความรู ้ความเข ้าใจถึงปั ญหาและอุปสรรคการปิ ดการขายของตนเอง
ผู ้เข ้าอบรมจะมีความรู ้ความเข ้าใจ Pain Point ทัง้ External Pain Point และ Internal Pain Point
ผู ้เข ้าอบรมจะมีความรู ้ความเข ้าใจเทคนิคการค ้นหา Pain Point ด ้วย วิธ ี SPIN Selling
ิ ค ้าจริง
ผู ้เข ้าอบรมจะมีความรู ้ความเข ้าใจวิธก
ี ารตัง้ คําถามแบบ SPIN Selling กับการขายสน
ผู ้เข ้าอบรมจะได ้ฝึ กการวิเคราะห์ Pain Point เบือ
้ งต ้นของลูกค ้าจาก Case Study

6. ผู ้เข ้าอบรมจะได ้ฝึ กฝนการเขียนบทการตัง้ คําถามแบบ SPIN Selling เพือ
่ ค ้นหา Pain Point ทีแ
่ ท ้จริง
เนือ
้ หาหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิ ดการขายของคุณ
Pain Point คืออะไร ?
External Pain Point
Internal Pain Point
เทคนิคการค ้นหา Pain Point ด ้วย วิธ ี SPIN Selling
SPIN Selling คืออะไร ?
้
ิ ค ้า
ตัวอย่างการใชบทการตั
ง้ คําถามแบบ SPIN Selling กับการขายสน
ฝึ กวิเคราะห์ Pain Point เบือ
้ งต ้นตาม Case Study
ฝึ กเขียนบทการตัง้ คําถาม แบบSPIN Selling เพือ
่ ค ้นหา Pain Point ตาม Case Study

หลักสูตรนีเ้ หมาะกับใคร ? พนักงานขาย (Sales) ทุกระดับ
วิธก
ี ารอบรม
อบรมผ่าน Online การบรรยาย การทํา Workshop กิจกรรมปลดล็อคความคิด Workshop บทการ
ขายและ Role-Play
ระยะเวลาการอบรม

6 ชวั่ โมง

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ

อัตราค่าลงทะเบียน
(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

ราคาท่านละ

2,500

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
3%

ราคาสุทธิ

175

75

2,600

Promotion มา 4 จ่ าย 3
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็ บริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional
1.2
ชาํ ระด ้วยเชค
Training Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน

 รายละเอียดเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
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ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี_______________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
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ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

