
 

Online  เทคนคิปิดการขายดว้ยการต ัง้ค าถามเพือ่คน้หาความตอ้งการลกูคา้ (SPIN Selling) 

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

วนัที ่7 มนีาคม 2565 / 

เวลา 09.00-16.00 น. 

หลกัการและเหตผุล 

              ในปัจจบุนัการขายสนิคา้และบรกิารสว่นมากนยิมการใชว้ธิขีายแบบ Product push หรอื เอาผลประโยชน์

ของผลติภัณฑเ์ป็นจุดน าเสนอขายเป็นหลักเพยีงอยา่งเดยีว บอ่ยครัง้ทีเ่ราพลาดโอกาสในการรับรูแ้ละเขา้ใจความ

ตอ้งการซือ้ของลูกคา้อยา่งทีค่วรจะเป็น บางครัง้ลูกคา้อาจตัดสนิใจซือ้ในครัง้แรก เพราะการน าเสนอของพนักงาน

ขายน่าสนใจแต่ไม่สามารถรักษาลูกคา้คนนัน้ใหค้งอยู่ในระยะยาวไดเ้พราะพนักงานขายยังไม่เขา้ใจสิง่ที่ลูกคา้

ตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ จงึท าหลักสตูรนี้มาเพือ่ ใหพ้นักงานขายมแีนวทางในการคน้หา Pain point (จุดเจ็บปวด)ของ

ลกูคา้ เพือ่ทีเ่ราจะสามารถน าสนิคา้ และบรกิารของเราไปชว่ยลกูคา้ใหล้กูคา้ไดรั้บความพงึพอใจสงูสดุได ้ 

วัตถปุระสงค ์

1. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึปัญหาและอปุสรรคการปิดการขายของตนเอง 

2. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจ Pain Point ทัง้ External Pain Point และ Internal Pain Point 

3. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจเทคนคิการคน้หา Pain Point ดว้ย วธิ ีSPIN Selling 

4. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารตัง้ค าถามแบบ SPIN Selling กบัการขายสนิคา้จรงิ 

5. ผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กการวเิคราะห ์Pain Point เบือ้งตน้ของลกูคา้จาก Case Study 

6. ผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กฝนการเขยีนบทการตัง้ค าถามแบบ SPIN Selling  เพือ่คน้หา Pain Point ทีแ่ทจ้รงิ 



เนือ้หาหลกัสตูร 

1. วเิคราะหปั์ญหาและอปุสรรคการปิดการขายของคณุ 

2. Pain Point คอือะไร ? 

3. External Pain Point 

4. Internal Pain Point 

5. เทคนคิการคน้หา Pain Point ดว้ย วธิ ีSPIN Selling 

6. SPIN Selling คอือะไร ? 

7. ตัวอยา่งการใชบ้ทการตัง้ค าถามแบบ SPIN Selling กบัการขายสนิคา้ 

8. ฝึกวเิคราะห ์Pain Point เบือ้งตน้ตาม Case Study  

9. ฝึกเขยีนบทการตัง้ค าถาม แบบSPIN Selling เพือ่คน้หา Pain Point ตาม Case Study  

หลกัสตูรนีเ้หมาะกบัใคร ? พนักงานขาย (Sales) ทกุระดับ 

วธิกีารอบรม     อบรมผา่น Online การบรรยาย การท า Workshop กจิกรรมปลดล็อคความคดิ  Workshop บทการ

ขายและ Role-Play   

ระยะเวลาการอบรม      6 ชัว่โมง  

บรรยายโดย อ.รัชเดช อตกินษิฐ  

อตัราคา่ลงทะเบยีน 

(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

Promotion  มา 4 จ่าย 3 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional 

Training Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 
 
 



  รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
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ส่งมาท่ี  info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี______________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ___________________________________________________________________________ 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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